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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

 !...خواهر مسلمانم بر تو اي سالم

 شايستة كه آنچه به گويممي ... و ثنايش گويممي را سپاس با تو خداي مه من

 ...اوست

 محمّد ... و بر خاندان اشگرامي و فرستادة شايسته بر بندة فرستمو درود مي و سالم

 به كه كساني ... و بر تمام مؤمنان ... مادران و همسرانش ... و بر دختران پاكش و اصحاب

 گذارند...مي قدم كنند و در راهشانآنها اقتداء مي

را  ، نامشانتاريخ كُرد كه چند زن حال از شرح است درخشاني ، صفحاتكتاب اين

 در زمان عطري بوي همچون ... كه بر آنها نهاده و مُهر زرّيني كرده و حفظ در خود ثبت

 اند...مانده در تاريخ عبرتي و درس

 از اُمراي بعضي زندگي داستان را به چشمانت وجود دارد كه ايقصر، پنجره در اين

 نمايد... آنها خواهرانمي زده و شگفت كرده خود جذب به أيوببني از سلسلة زن

 چككو چند فرمانرواي ... و مادربزرگهاي هايشانو عمّه ملوك ... مادران سالطين

 اند...بوده

و داراييها زير  اند... اموالبردهسر مي به حاالت نعمتها و بهترين در برترين زنان اين

 در جريان هم دنبال ، بهو طاليي درخشان ها و مرواريدهايسنگريزه ، همچونانگشتانشان

مرجانها و  همچون گيرنگارن ها و مرواريدها، شكلهايسنگريزه از اين اند... كهبوده

 اند...شده صدفها درست
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روشنفكر و  آموزانيو هوشيار... و دانش فهميده مسلماناني حال ، در عينامّا اينان

و تبذير  اسراف نداد و در آن و داراييها، آنها را فريب اموال اند... و هرگز اينبوده كامل

 نكردند.

 بر آنها تأثير بگذارد و آنها را به -داشتند در دست كه -امارتي چوگان نبود كه چنين

 وادارد... عدالتيو بي و ظلم فساد و خرابكاري

 اند...و دلسوز بوده چقدر مهربان خواند كه خواهي حالشان در شرح

 حتاجانم پناهگاه بخشيدند ... آنها هموارهمي بينوانان و به كرده فقراء تقسيم را بين مال

 بودند ... 

 هزاران راه كنند و در اين داروها را درست آوردند تا انواعرا مي و داروسازان پزشكان

كنند ... آنها  پخش و مستضعفان بيماران داروها را بين كردند ... تا اينمي دينار خرج

 بودند... ديدگان و مصيبت و درماندگان ناتوانان دلسوز براي و مادراني خواهران همچون

و  علم را به با علماء داشتند ... و ايشان و آمد زيادي و رفت ، آنها ارتباطاز اين گذشته

 كار اختصاص اين را براي شانشخصي از اموال كردند... بسياريمي بسيار تشويق تعلّم

كردند... مي تأسيس خويش شخصي را با ثروت اسالمي علوم بزرگ دادند... و مدارسمي

يافتند ... و در سرتاسر  پرورش متمادي قرون در طول بزرگي ، علمايمدارس در اين كه

 شدند... پراكنده اسالم دنياي

درآمد  ، باغها، آسيابها و همچنينمدارس اين ادارة براي زنان اين ديد كه خواهي

 -بعد از مرگشان بودند و چه زنده كه زمان آن چه -را شانزيكشاور حمّامها و زمينهاي

 كردند... وقف

 نيازيو بي اكرام شدند، در اوجكالسها حاضر مي در اين كه علم و طالبي شاگردان

فكر  علوم و يادگيري تحصيل نداشتند و تنها به احتياج پول ها هرگز بهطلبه بودند... اين

 ردند...كمي
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 شدند، بسيار جوانوارد مي مدارس اين به علم طلب براي آموزاندانش كه زماني

 خارج از آن كه شد! و زمانينمي ديده در صورتهايشان هنوز مويي كه طوري بودند. به

 بودند... و وارسته كامل شدند، علماييمي

و  مدارس از داستانها و اخبار اين بعضي مختصر، ! شما در اينخواهر مسلمان اي

 خواند... اند، خواهيپرداخته تدريس در آنجا به كه علمايي

او  را با موقعيت زمان كُرد در آن مسلمان زن موقعيت تواني، ميكتاب اين با خواندن

 جا پرتو افكنده ر همهد اسالم روزگار كه ، در آنكني مقايسه خوبي به كنوني در دنياي

 بود... جا زياد و گسترده در همه و مهرباني بود و امنيّت

بر  كه هاييبمبها و خمپاره مهيب كُرد با صداي مسلمان زن كه بيني، ميامّا اكنون

رود، مي راه كه خيزد... و وقتيبرمي سازند، از خوابمي آيند و منهدمفرود مي اشخانه

 ... و برادرشاست كرده ورم ، شكمششيميايي با گازهاي فرزند شيرخوارش كه بينييم

 را بكشد، و اگر چنين بيگناهان شود كهمي او دستور داده ، و بهسرباز است كه بينيرا مي

 از او خبري كه است چند سالي كه بينيرا مي شود... و همسرشمي نكند، خود كشته

جالّدها  .. يا در زندانها زير رحمتفرار كرده كه است ، مدّتيندارد.. و خواهر و دخترش

 .برند!سر مي به و فاجران و فاسقان و قاتالن

 خواهد بداند..مي حتّي داند... و نهمي چيزي از تاريخ نه

 احساس بدنش كه اييچيزه بيند.. همينمي چشم به اكنون هم را كه اوضاعي همين

 كه فجايعي همين آورد.. و باالخرهدر مي و رعشه لرزه او را به كه اوضاع كند.. همينمي

 ..است كافي سازد، برايشدار ميرا جريحه مؤمنان قلوب

 دهد..آنها نمي به !.. اهميّتيآري

( را )قدس سوم حرم باشد كه بارزانيو م مجاهدان باشد، يا نوة امراء زن نوة چه حال

 ساختند.. و فساد پاك صليبيّت از چنگال

 ..است شده شناخته جنگي جهاد و صبر و قدرت به كه است امّتي از ساللة زن اين
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 قدرتمند به امّت همين كه طوري اند.. بهشده مسلّط شرّ بر قومش قدرتهاي امّا اكنون

خواهر  اي حقّ وفا كجاست .. پس است شده ملّتها تبديل ترينو پست رينضعيفت

 .؟!مسلمان

 .كنند؟!نمي را احساس ، ديگر آنكُرد مسلمان برادران ، كهحقّ برادري و كجاست

 و درست اند.. و در تحكيمنموده را تقديم زيادي ، خدماتاسالم كُردها در تاريخ

در ديگر  و چه ايّوبيان در زمان اند.. چهداشته شركت نيرومند اسالمي تمدّن كردن

در اينجا  چه شانو پراكنده گسترده ... و نيز با مجاهدتها و تالشهايزمامداريشان عهدهاي

 و آنجا...

 و توضيحات اشارات بعضي كتابچه در اين -!خواهر مسلمانم اي -ديد و خواهي

 ..است كافي برايت هك ديگري

* * * 

 ...كنيمي شود و با آنها وداعمي تمام ايوبي امراء زن موضوع كه بعد از اين

و دانشمند  محدّث در آنجا انوار زنان كه رسيقصر مي روي رو به پنجرة به آرام آرام

 هستند.. نبوي پاك .. و سنّت محمّدي .. آنها انوار علم بينيرا مي

و  ، شبطور دايم به كه اين دهند.. گوييمي با تو دست سجده در حال پيشانيهايشان

 هستند.. تهجّد و قيام روز در حال

، و دانش خاطر علم به كه اين كنند.. گوييمي با تو سالم آلودشان خواب و چشمهاي

 برند..سر مي به خوابي دايماً در بي

 بسيار راضي زمان آنها در آن كنيمي احساس كه ايگونه زنند بهتو لبخند مي و با

 اند..بوده

و  و عفّت علم برخوردار بودند چرا كه وااليي و منزلت از شأن موقع ، در آنزنان اين

 و ارزشمند بود.. بسيار مهم زمان در آن پاكي
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 و تشويق تشجيع در كارشان و خويشانشان اهل و خانواده از طرف آنها همواره

 شدند.. مي

بودند..  رواياتش و حافظ حديث ، نگهبانزنان اين ديد كه ! خواهيخواهر مسلمان اي

حجر  ابنو  ذهبي إمام ، همچونو كبار احاديث علماء و ائمه به اند كهبوده و كساني

 اند.. داده اجازه عسقالني

 اند..بوده و دو نفر نيز أيوبي ، عراقي، هكاري، أسعرديدينوري ، زنانايشان

وجود  شانو اجتماعي تربيتي و مسايل حاالت دربارة مصادر و مآخذ كمي امّا متأسّفانه

 اند، ياد شدهداشته مبذول زمينه در اين كه و تالشهايي علمي مسايل دارد.. و تنها دربارة

 ..است

* * * 

اند، اقتداء بوده و تقوا نمونه در علم كه گذشته زنان به كه خواهيمكُرد مي امروز، از زن

 بمانند.. مجاهدان براي اي، و ذخيرهقهرمانان براي همانند مادري كند.. تا همچنان

 كه گونه و آن ديمكر نقل كه گونه همان -و رفعت .. عزّت و عفت شرف و در مقام

 نكند .. و از اهل توجّه و گمراهي ضاللت دعوتگران بماند و اصالً به باقي -قبالً بوده

، فاسد و ممسوخ و هنرهاي و فنون ظاهري ننمايد.. و زيباييهاي رويدنباله فساد و تبرّج

 و وااليشان رفيع و اخالق دارشانپاي از دين انحراف طور كلي ، بههدفشان او را نفريبد كه

 ..است

 بدان كه چيزهايي سازد.. اين، هرگز نسلها را عزيز و سربلند نميفريبنده دعوتهاي اين

 كند..نمي را تحكيم و تمدّن سازد و فرهنگشوند، هرگز امّتها را سيّد و آقا نميمي دعوت

 كه است شومي هايها و نقشهبرنامه و اجراي ، تنها و تنها دامفريبنده دعوتهاي اين

بيفتيد و گرفتار  در آن ، در روز روشنكنند تا شما زنانمي ريزيطرح و مخفيانه شبانه

 پليدفكري ... نياتشهواني هايو خواسته .. اميالخارجي در آنها عوامل كه شويد.. و بدان

 رند..دا دست تبليغاتي ... و گمراهي
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 !..و دلسوز باش مهربان بيا و مادري پس

 !..و نصيحتگر بمان خيرخواه خواهري و همچنان

داند و نمي چيزي دين از حكمت كه ايبرگشته و از دين توز و جاهلكينه و هيچ

 ندهد.. كند، تو را فريبرا اجرا نمي احكامش

 !..كن خويش بر دست -!خواهر مسلمانم اي -را اسالم النگوي

 ببند!.. محكم خويش و كمربند تقوا را بر پشت

 !..بزن را كحل خويش ، چشمانعلم و با الطاف

 !..كن را تغذيه خويش ، قلبو با انوار ايمان

 ..بگويي و گفتار پاك دهي سودمند و نيكو انجام عمل هميشه كه بده و خود را عادت

﴿                       ﴾  :فصلت[

11]. 

 شايسته كند و عملمي خدا دعوت به كه است كسي بهتر از آن كسي و گفتار چه»

 .«هستم از مسلمانان گويد: همانا مندهد و ميمي انجام
 ر تو!..ب و سالم

 رمضان محمّد خير يوسف

 هجري 21/8/2121



 

 

 :اول فصل

 «أيوبي امراء زن»

 «دختر أيوب الشّام ستّ»

 ... الشأن القدر و عظيم جليل است زني

 دارد... بزرگي و منزلت شأن

 شماري مگر تعداد معدود و انگشت ديگري زن در هيچ كه شده جمع در او صفاتي

 ..!است نشده جمع اسالمي ريخدر تا

 است او بخشيده را به كرداري نيكيها و راست و انواع و احسان تفضّل خداوند نعمت

 ..، عاجز استآن امثال خاطر آوردن از به تاريخ كه .. آنچه

 و عمة و سالطين و او را خواهر ملوك از او ياد كرده در تاريخش« كثير ابن»

 .است نيز بوده مادر پادشاهان ، او حتّيدانسته رزندانشانف

 روند..شمار مي او به نسبي و بستگان از محارم و واليان و ملوك پادشاه 14

 :است برده آنها را نام« جوزي ابن نوة» كه

از بالد و  و قلمرو و واليتي سلطنت داراي كه نفري تا آخرين ايوببني پادشاهان

اند، و بوده يا برادرش هستند. حال و بستگانش از محارم اند، همهمشهور بوده سرزمينهاي

 باشند:مي و والي ملك 14جمعاً  كه يا برادرزاده

... و سالماإلو سيف ، عادلالدين، صالح شاه توران چهار نفر بودند: معظّم برادرانش

، زاهر، ظاهر و منصور، أفضل عبارتند از: عزيز و پسرش الدين و اوالد صالح فرزندان

 .ناصر يوسف عزيز و فرزند پسرش پسرش

 .و عادل : مسعود و صالحپسرش و سه : كاملعادل و امّا اوالد و فرزندان

 شدند. در مصر كشته كه معظم صالح و پسران
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 «.حمص» و موحّد، والي

 «.كرك» ، واليمغيث املفرزند ك و پسر عادل

 أكبر. پسر عادل و معظّم

 ناصر داود. و فرزندش

 ، و أوحد.پسر عادل ، و صالحپسر عادل و أشرف

 سعيد. ، عزيز و پسرشو حافظ

 محمّد. كامل و پسرش غازي الدينو شهاب

 گرديد. يمن خالفت مدّعي كه ، اسماعيلاإلسالم و پسر سيف

 «.بعلبك» أمجد والي ، و پسرشفرزند أيوب پسر شاهنشاه و فرّخشاه

 كنوني« حماة» پادشاهان او كه و ذرّية منصور... و فرزندان و پسرش الدينو تقي

و  أيوبي الدين خواهر صالح كه فرزند شاذي خود دختر أيوب بودند... و امّا ستّ الشام

 :است« يمن» لي، واپسر أيوب شاه توران معظّم

 .است او: زمرّد خاتون نام

 .الدين : عصمةو لقبش

 .شناسيممي : ستّ الشام ما مطلقاً او را به كه

 .است بوده در عصرش «الخواتين سيدة»و   »الملكات سيدة»او 

 .است بوده بسياري و نيكيهاي و احسان فضل ... و دارايعاقل او زني

شربتها و معجونها  كردن درست براي اش، در خانههزار دينار طال در سال ابلو در مق

و  و ناتوانان بيماران شد... و آنها را بين گرفته كارگري به و غيرگياهي گياهي و داروهاي

 كرد..مي پخش محتاجان

 و بال ديدگان رانو گرفتا بيماران باز بود و پناهگاه هر كسي بر روي اشدرِ خانه

 شد..مي محسوب
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نمود و از مي آنها كمك كرد، بهو دلسوز رفتار مي مهربان مادري با آنها همچون

 كرد...نمي دريغي ، هيچبرايشان و سخاوت مال و از بخشش كاستمي مصيبتهايشان

 و پسنديده نيك را زماني و دارايي مال بود كه او عطا كرده به موهبتي خداوند آنچنان

و سودمند، و در  نافع خير، علوم شود و در راههاي داده مستحقّان به كه دانستمي

 بود.. چنين شود... و او اين صرف و احسان نيكي درهاي گشودن

 به قرار گيرد و مرتبه در اين زني كه ... ايناست عظيم بس و فضلي نعمت واقعاً اين

و  قدرت را از شهوت باشد... و بتواند همّ و غمّش داشته و قدرت ابهّت اندازه اين

و  و صالح خير و نيكي درهاي سوي باز دارد و به سياسي هايو خواسته و اميال سلطنت

 به خود را و مزدبگيران و كنيزان و كارگران غالمان دهد... و تمام سوق مردم منفعت

 درآورد.. مسلمان و ضعيفان نيازمندان خدمت

 حسام» پسرش ، تعليمهمّ و غمّش تمام بود كه حدّي به و دانش علم او به عالقة

نزد او  اجر و پاداشي باالتر نبود... و هيچ از علم در نظرش چيزي بود.. هيچ« عمر الدّين

شد مي محسوب جاريه از صدقات برايش كه خاطر اين به -فرزند و تربيت تعليم پاي به

 رسيد..نمي

 رساند..مي انجام كرد، بهمي ايو هر اراده داشت خواستمي ، هر چهچنين و اين

علماء نزد  از اكابر و بزرگان عمر پسر الجين الدين حسام: »است آورده« كثير ابن»

 «. است بوده أيوبي الدين صالح اشدايي

 ، ناصرالدينپسر عمويش همسري به بود... و سپس كرده ازدواج او ابتداء با پدر حسام

 درآمد.. حمص ، واليفرزند شاذي شيركوه محمّد پسر أسدالدين

«... داخلي شام»و « بيروني شام» : مدرسةپا داشت و به را تأسيس بزرگي او دو مدرسة

 دو خواهد آمد. آن دربارة بحث زودي به كه

و در  يافت وفات هجري 333 سال القعدةذي 33، روز جمعه« الشام ست» باالخره

 گرديد...  دفن« بيروني شام» مدرسة
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پسر  الدينحسام پسرش به كه است اند و نسبتينيز ناميده« حساميه»را  مدرسه اين

شد  دفن قبري بود و خود نيز در همان كرده او را نيز در آنجا دفن درشاند. ماداده الجين

ديگر قرار  سر قبرهاي پشت بود كه قبري سومين بود... اين مدفون در آن پسرش كه

پسر عمو و  نيز به ، و قبر وسطيشاه توران قبر برادرش همان . قبر اوّليگرفتمي

 .داشت اختصاص فرزند شاذي مّد پسر شيركوهمح ناصرالدين همسرش

خدا بر  داشتند. رحمت شركت بسيار عظيمي جمعيّت و دفنش خاكسپاري در مراسم

 مصادر آن دارد... وليكن بسياري و روايات و مناقب فضايل كه نيست شكّي او باد! هيچ

 شامي دو مدرسة اهد آمد دربارةخو و از اينجا، آنچه ذكر شد، نيست بيشتر از آنچه

 خواهد بود.

 در موردش شبهة پسر قاضي الدينتقي شيخ كه ايكتابچه آن شد كهمي چقدر خوب

 ! آورديممي دست ، بهاست نزد من كتابچه آن كه گفته مقدّسي بود و أبوشامة كرده تصنيف

 ...كجاست داند كهتنها خدا مي اما اكنون

اند... بازگو نكرده برايمان ، چيزياشسياسي و آگاهيهاي از مواقف مصادر تاريخي

، و بوده برادرانش بين خير و خوبي او واسطة كه نگريسته اشخيريه كارهاي تنها به بلكه

 كه اين ... و همچنيناست بوده و نزديكانش خانواده بين و اتفاق تجمّع و محل موضع

 بدكاران ، شفيع... و در مقابلاست كرده و تشجيع تشويق و خير و اصالح بر علم هميشه

دلسوز و  اشخانواده به كرد... نسبتمي پوشي و چشم گذشتمي شد و از گناهكارانمي

 د..كرمي بسيار مهرباني كشيد و با آنانپر مي اهلش براي مند بود و دلشعالقه

با  مصادف بر مصر كه پسر أيوب يوسف الدين صالح سلطان از واليت دهم در سال

 سلطان ، برادر تنيشاه توران الدوله شمس فخرالدين معظم بود، ملك هجري 413 سال

بزرگتر بود و  الديناز صالح سن كند... او از لحاظمي وفات و ستّ الشام الدين صالح

 جهت همين ديد... بهمي و سلطنت در ملك يوسف الدينتر از صالحود را شايستهخ

 اسكندريه به .. و بعد از آن بعلبك به ... و سپس يمن او را تبعيد كرد و به الدين صالح
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 يچو هرگز در ه پرداختمي اشلهو و بيهوده كارهاي فرستاد... و در همانجا ماند و تنها به

 مُرد. خواهرش اسكندريه حاضر نشد و در همان الدين صالح برادرش از جنگهاي يك

آوردند و در آنجا  دمشق سوي به آنجا فرستاد و او را در تابوتي را به كساني الشام ست

و  سيره كه جز اين بود، به ستوده اخالق حسن و به ، بسيار بخشندهشاه كردند. توران دفن

 ! و ناپسند دانست را زشت و روششان كرد و راه و تيره را سياه ايوببني تاريخ

محمّد  هجري 423 با سال مطابق -مصربر  الدين صالح سلطان از واليت 34 در سال

ميرد ... مي الدين صالح ، پسر عمويفرزند شاذي شير كوه منصور أسد الدين پسر ملك

... او تر استشايسته الدين از صالح و سلطنت كرد در ملكادّعا مي بود كه نيز كسياو 

 بعدها در حمص ... كهدختر ايوب شوهر ستّ الشام بود، يعني الدينصالح داماد سلطان

 بر پا داشته در دمشق كه قبرستاني ، او را نيز در همانستّ الشام ... همسرشيافت وفات

 سپرد...  خاك به شاه توران معظم ملك داد و كنار برادرش بود انتقال

 ()حساميّه بيروني شام مدرسة

بازار  ، شرق«عونيه» پشت ايدر محلّه ... كهاست نيز معروف حساميّه به مدرسه اين

 .قرار داشت« سراب»بازار  و غرب« ساروج»

 ... و كسانياست بوده مدارس از بزرگترين مدرسه كرد... اين را تأسيس آن الشام ست

شداد  ابن كه گونه بودند... همان كنندگان فقهاء و وقف بودند بيشترشان در آن كه

از  . حدود آناست بوده  فدّان 133 اندازة كه است سلطاني از وقفهاي يكي گويد، آنمي

حجيرا و  و تا كانال خشكيده و گياهان مزارع ( تا اوايلجنوبي  ر غوطة)د ريحانيه كانال

 وادي ، يعنيپاييني ( امتداد دارد، و از آنجا واديجنوبي بويضا )در غوطة دروازة

 باشد.مي انگور و غيرذلك باغ سه و داراي فدّان 13حدوداً  قرار دارد كه« سفرجل»

 ديوان ( سرپرستهجري 319 )ت فخر فرزند شيرجي دالوهابأبوبكر محمّد پسر عب

گويد: او مي جوزي ابن بود. نوة او سپرده را به امر اوقاف بود كه الشام ست و دفترخانة

 بود. و بسيار هوشيار و متواضع و امين مطمئن شخصي
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 ديگر را ندارد. ايمدرسهدر  تدريس حق مدرسه اين مدرّس بود كه اين واقف شرط

عبداهلل پسر  أبوطالب الدين شرف كرد، قاضي تدريس بيروني در شام كه كسي اوّلين

 (.هجري 334 بود )ت زكي ابن از پسر عموهاي دمشقي قرشي عبدالرحمن القضاة زين

 سني ابن به عروف، مپسر حسن يحيي أبوالبركات الدين شمس القضاة بعد از او قاضي

 شد. آن مدرّس الدولة

آمد  حنبلي ابن به ، معروفمغربي فرزند خلف أحمد پسر راجح الدين بعد از او نجم

 (.هجري 312 )ت

 مدرّس عصرون پسر أبي الديننجم القضاة عبدالعزيز پسر قاضي عزالدين بعد از او هم

 آنجا شد.

 بود. پسر زكي يحيي أبوالفضل الدين محيي اةالقض بعد از او قاضي

 داد. درس جيلي عبدالعزيز پسر عبدالهادي الدين رفيع از او نيز قاضي پس

 در آنجا به شافعي فرزند رزين أبوعبداهلل محمّد پسر حسين الدين تقي او شيخ دنبال به

 .پرداخت تدريس

او  جاي به ظاهريه در ايام مقدّسي به  محمّد معروفأبو عبداهلل الدينبعد از او شمس

او  ( نيز همراههجري 321 )ت عبدالقادر أنصاري الدين محمّد پسر شرف آمد و عزالدين

أحمد  الدينشرف ، برادرشيافت وفات مقدسي الدينشمس كه آنجا شد. زماني مدرّس

 او شد. جانشين پسر نعمت

 .فارقي الدين زين يخش و سپس

 .پسر شريشي الدين كمال و بعد قاضي

 .پسر وكيل صدرالدين سپس

 .پسر زملكاني الدين و بعد كمال

 .پسر شيرازي الدين كمال سپس
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 به شام قضاة از بهترين ، آمد كهأبونصر شيرازي الدينشمس از او نيز قاضي پس

 (.يهجر 314 آمد )تمي حساب

آنجا  دار تدريسعهده شافعي محمّد پسر عبداهلل فرزند مرحل الدين بعد از او زين

 (.هجري 112 )ت گشت

 گويند: او بسيار قويآمد. مي فرزند جملة پسر ابراهيم يوسف الدين جمال سپس

 (.هجري 112 )ت است بوده النفس

 (.هجري 154 آمد )ت بكر فرزند نقيبمحمّد پسر أبي الديناز او نيز شمس پس

 .سبكي الدينتقي شيخ سپس

 كرد. تدريس حسين الدينجمال قاضي از او فرزندش پس

 هجري 151 در سال زرعي فخرالدين پسر قاضي علي عالءالدين و بعد از او قاضي

 .پرداخت تدريس به

 مد.يبرود آ پسر خطيب الدينشمس امام سپس

 .سبكي الدين تاج و بعد شيخ

كار كنار كشيد  از اين از چندي پس آمد كه شهبة محمّد پسر قاضي شافعية شيخ آنگاه

 داد. زهري الدين شهاب خود را به و جاي

 (.هجري 111 آمد )ت رهاوي ابن به أحمد پسر محمّد، معروف از او أبوالعباس پس

 (.هجري 233 آمد )ت عبداهلل پسر أحمد زهري الدين جمال او دنبال و به

 تدريس به زهري الدين شهاب شافعيه پسر شيخ أبونصر عبدالوهاب الدين تاج سپس

 را بسيار تالوت و قرآن ، با وقار بودهاو بسيار عاقل كه شده . گفتهدر آنجا پرداخت

و  بوده و ادب رسانيد، بسيار با حشمتمي صبح و به داشتپا مي كرد، شبها نماز را بهمي

 (.هجري 215 )ت است داشته پاكي زبان

 .گرفت عهده را به امر تدريس پسر حجي الدين نجم القضاة و بعد از او قاضي

 آمد. شافعي برماوي الدينشمس شيخ القضاة قاضي سپس
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 (.هجري 253 كار آمد )ت روي مصري الدين محيي قاضي از وي و پس

 (.هجري 255 )ت پرداخت تدريس به صيرفي عالءالدين سپس

 مدرس زمان در آن مسلمانان ، مفتيمحمّد پسر عبداهلل بالطنسي الدينشمس آنگاه

 (.هجري 231 آنجا شد )ت

 را به او نيز جايش آمد كه حجيأبوالبقاء محمّد پسر عمر فرزند  بعد از او بهاءالدين

 سپرد. از مرگش قبل الدينمحيي پسرش

 آمد. پسر امير عمر عجلوني خطاب الدينزين مسلمانان از او نيز مفتي پس

 (.هجري 212 )ت پرداخت تدريس نيابتاً به و بعد از او دمشقي

 ، رويعجلون قاضي ابن مشهور بهأبوبكر پسر عبداهلل،  الدينتقي القضاة قاضي سپس

 (.هجري 912 اند )تاو رسيده به ، همگيدمشق شافعية مشايخ كار آمد كه

بود  مشغول تدريس به عمر پسر صيرفي أبوحفص الدين سراج القضاة و با او قاضي

 (.هجري 939 )ت

 3311 آمد )ت حموي دينالپسر محب عبداللطيف، قاضيفاضل او عالم دنبال به

 (.هجري

 در آنجا پرداخت تدريس به محمّد بوريني بن حسن محقّق عالمة و بعد از او شيخ

 (.هجري 3315 )ت

 عيثاوي أحمد پسر يونس أبوالعباس الدين شهاب عالّمه شيخ به كار تدريس و باالخره

 (...هجري 3314 واگذار گرديد )ت

* * * 

 علماء و فقهاء را در خود جمع ، بزرگانآن امثال بزرگ و مدارس مدرسه ناي

در  تدريس بودند براي قايل مدرسه اين علماء براي كه و اعتباري كردند بخاطر عظمتمي

 علماء عصر در اين و مشهورترين ترينبرجسته پرداختند بلكهمي رقابت به با هم آن
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 مدرسه اين مدرّسين تعيين براي كه افتاده اند و بسيار اتّفاقپرداخته تدريس به مدرسه

 .است رفته دمشق عصر خود به آن حاكم

 نشر موازين اند... و بهشده خارج مدرسه از اين زمان در طول علماء و فقهاء بسياري

 به پاداش ترينو باارزش اجر بزرگ راستي اند... امّا بهپرداخته عظيم اسالم و ارزشهاي

قرار  خويش ... خداوند او را مورد رحمت الشامست گردد... يعنيبرمي آن كنندة وقف

 را باارزشتر گرداند!... دهد... و پاداشش

 شد، چه زمان در اين مدرسه اين و سرانجام سرنوشت كه امّا ببينيم

. امّا است نمانده ديوار باقي جُز يك چيزي گويد: از آن( ميهجري 3153 )ت بدران ابن 

 گويد:( ميهجري 3111 )ت محمّد كرد علي

 در آن كه شده تبديل سرپرستانو بي يتيمان براي ابتدايي مدرسة حاضر، به در حال

 ...است بر پا شده« امداد خيريه كميتة» عنوان تحت انجمني

 داخلي شام مدرسة

 قرار دارد.« نوري بيمارستان» روي رو به مدرسه اين

 كرد. تبديل اشمدرسه بود و بعدها به الشامست خانة كه همانجايي

حاضر  گويد: در حالو مي است را ديده آن حنابلة ، شيخبدران ابنمعاصر،  در زمان

قرار  و بزرگي پهن ، سنگآن . باالياست نمانده لشاوّ شكل به آن جُز درب چيزي

 دقّت بايستيد و در آن آن مقابل بود... اگر چنانچه بسته نقش بر آن وقفش نص كه داشت

و  تغيير يافته قرار دارد، امّا كمي سر جايش بينيد كهرا هنوز مي اصلي كنيد، باب و تأمّل

با  كه است نيز باقي آن ... ديوار غربياست گشته ايدر خانه اندازة و به كوچكتر شده

 رفته كامالً از بين اشاثر محلّ تاريخي كه يادآور شده بود. سپس بنا شده بزرگي سنگهاي

 شده پوشيده با گِل آن هايبود، كناره شده و حكاكي نقش بر آن كه و سنگفرشي است

 .است

 «. رودمي از بين طور كلّي به هم آن كشد كهنمي طولي»گويد: مي حنابلة شيخ
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 .است آورده« 'كبري فتاوي»در  سبكي الدينرا تقي امّا نصّ وقف

 اوقاف نظام تا بداند كه كنيم نقل گرامي خوانندة را براي آن كه دانيممي در اينجا الزم

 .؟!است بوده عصر چه در آن كار رفته به و اصطالحات بوده گونهچ موقع در آن

 گويد:مي داخلي شام در مختصر كتاب االءمام شيخ

 فرزند عبداهلل پسر علي أبوبكر محمّد پسر عبدالوهاب فخرالدين كه است چيزي اين

 ، تمامكند: از آنمي آوريياد چنين [ اينشيرجي ابن به معروف] فرزند أحمد أنصاري

شود، و مقدار مي شناخته«  بزينه» براي ، ملكيظاهر دمشق به ، و از آندمشق هايخانه

 12 ، و از آنداده اختصاص«  لهيابيت»از « جرمانا» براي سهم 42از  سهم 5/11 آن بهرة

 ، تمام، و از آنعسال از كوههاي« هتين» ، براياز ملك سهم 42از  باقي سهم و هفت سهم

 اختصاص« قصر سياه»براي  ملك نصف و از آن شده شناخته« قصر روستايي» براي ملك

، پسر شاذي أيوب الديندختر نجم الشام ست بر خاتون است وقفي شود، و اينمي داده

، محمّد پسر عمر فرزند الجين الدين دختر حسام ، زمرّد خاتونبر دختر پسرش سپس

، اوالدش بر فرزندان باشد، سپسمي هر مرد دو برابر زن سهم كه بر فرزندانش سپس

از آنها  و كسي رفت از بين نسلشان هرگاه تا آخر. پس ديگرشان نسلهاي براي سپس

 بر فقهاء و متفقّهان درسهم شود: خانة بايد داده آوريممي كه ترتيبي نشد، بدين يافت

، شافعي شود.. و بر مدرّس هستند، وقف مشغول و يادگيري تفقّه در آنجا به كه شافعي

 716 ] ت قرشي طاهر أحمد پسر محمّد فرزند علي العباس أبي الدينزكي القضاة قاضي

و  نباشد، بر فرزندش زنده گردد و اگر چنانچه ، وقفبودن زنده [ در صورت هجري

 شايستگي كه ، بر هر كسياوست به منتسب كه بر نسلي ، سپسبر فرزند فرزندش سپس

 و سنّت خير و عفاف اهل كه شرطي شود. امّا به باشد، وقف در آنجا داشته تدريس

و بر  مدرسه مصالحبر  هم امالك ! و ما بقيشرّ و بدعت اهل كه اين باشد؛ نه» پيامبر

از  ، يا كسيالدينزكي القضاة ، قاضيآن ، و بر مدرّسدر آن فقهاء و متفقّهانِ مشغول

 به آن در محراب كه جماعتي باشد، و بر امام داشته تدريس شايستگي كه نسلش
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كند و تميز مي جارو و كه ، كسيآن و مستخدم بر مؤذن پردازد، و همچنينمي پيشنمازي

 شود. نمايد، وقفمي چراغها را روشن

و  روغن بهاي شود. يعني شروع مدرسه و آباداني و عمارت بايد با مصالح و اين

 باشد، و بقيّهمي مورد احتياج كه چراغها، فرشها و حصيرها، مشعلها و شمعها و هر آنچه

شود، و امّا مي داده اختصاص آن و مستخدم مؤذنو  و فقهاء و متفقّهان شافعي مدرّس به

، و جوال يك و جو، هر كدام گندم شود، در هر ماهمي داده مدرّس به كه مصروفات اين

و  و مؤذن فقهاء و متفقّهان به مصروفات ، و باقيماندةناصري طاليي از سكة درهم 131

با ديد  دارند... ناظر در امر وقف كه استحقاقي اندازة به شود، و هر كدام داده مستخدم

 خريد هندوانه بيند برايمي كه بنابر نيازهايي هم آنها بپردازد و مقداري و زياد به خود كم

و  و مدرّس فقهاء و متفقّهان كه شرطي گردد. امّا به و زردآلو و حلوا مصرف و خربزه

 و سالمت روش و حُسن و عفاف و صالح خير و دين از اهل ي، همگو مستخدم مؤذن

از  مدرسه در اين تعداد فقهاء و متفقّهان كه باشند، و ديگر اين و جماعت اعتقاد و سنّت

 ناظر در اين و بايستي است و مستخدم و مؤذن جز مدرس به مرد بيشتر نباشد و اين 41

 باشد.  داشته كامل امر نظارت

 مقدمة» صاحب كردي شهرزوري أبوعمرو پسر صالح حافظ ، اماممدرسه در اين

 .است كرده تدريس« مشهور در حديث

 .است آمده مقدسي عبدالرحمن الدين بعد از او، شمس

محمّد پسر  الدين تاج به بر كنار شد و كار تدريس از كارش از مدّتي پس وي

بسيار  و در تدريس شد. او بسيار نيكوكار و متواضع ، سپردهفرزند عصرون معبدالسال

 (.هجري 797 ماهر بود )ت

 تدريس به وكيل ابنو  مرحل ابن به ، معروفعثماني صدرالدين عالّمه سپس

و لؤلؤ نيز ا به الدر، آمد كهفرزند أبي پسر عبدالرحمن سالم الدين أمين . آنگاهپرداخت
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 . او هماناست بوده معروف المالبيت ، وكيلهشام ابنمسجد  امام به گفتند. همچنينمي

 (.هجري 647 )ت است بوده و همراه مالزم نووي با امام كه است كسي

 آنجا شد. تدريس متولّي قزويني الدين جالل شافعي از او قاضي پس

 .رالدينبد پسرش و سپس

 .سبكي الدين تقي شيخ قريب سبكي أبوالفتح بعد از او فقيه

 يعقوب الدين شرف محمّد پسر صاحب ناصرالدين ، رئيسلشكر حلبيه قاضي سپس

 (.هجري 673 شد )ت مشغول تدريس ، بهحلبي

 و دادگاه كريلش قضاوت كه محمّد پسر أحمد فالنسي الدين أمين از او قاضي پس

 673 كار آمد )ت ، رويداشته عهده بار به را چندين المالبيت و وكالت دمشق نظامي

 (.هجري

 .سبكي بدرالدين القضاة قاضي سپس

البقاء  أبي بهاءالدين القضاة أبوذر عبداهلل پسر قاضي الدين ولي القضاة بعد از او قاضي

 .گشت سهمدر آن مدرّس سبكي

 .پرداخت تدريس به الدينسري ، قاضياز دنيا رفت الدينولي قاضي كه زماني

 .باعوني الدين شهاب القضاة قاضي سپس

 ، و قاضيطيماني الدين جمال با شيخ ، همراهپسر حجي الدين شهاب بعد از او شيخ

 شدند. مشغول مدرسه آندر  تدريس به پسر حجي الدين نجم القضاة

، و پسر سالم عطاءالدين ، و شيخبرماوي الدينشمس نيابتاً شيخ از چندي پس

 پرداختند. تدريس به ملكاوي الدينشهاب

 شود.آنجا مي مدرّس عبدالباسط الدين ء زيناز آنها قاضي پس و باالخره

 ، مفتيعالمه كردند: اماممي رجوع آن به جماعات تمام كه و سرپرستي و امّا مرجع

و  بوده الشأن بسيار عظيم بود كه زبداني قاضي ابن به محمّد معروف الدين جمال شام
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و خود  گشتاو برمي قضاوتها به و تمام بوده در برابر او متواضع و بزرگان شيوخ تمام

 (.هجري 667 )ت است بوده و متواضع بسيار مؤدب

 برد. را نام لوبياني الدينتقي ، و شيخپسر جابي الدين نجم عالمة توانو غير از او مي

 :است شده از آنها استفاده كه مصادر و مآخذي

 .45-13/42كثير  ابن، النهايةو البداية -

 .41-7/69 الشام خطط -

 .313-1/466 المدارس تاريخ في الدارس -

 .119 صفحة مقدّسي هءشام ، أبيالروضتين علي لذيلا -

 .536، 359، 1/315الثمر  قطفالسمر و لطف -

 .2/35 الجنان مرآة -

 .119-117 هءصفح طاللاأل منادمة -

 .119، 111، 7/46 الزاهرة النجوم -

 .141 -15/119 بالوفيات الوافي -

 .316، 425 -3/422 عياناأل وفيات -

* * * 

 «شيركوه أسدالدين دختر بابا خاتون»

 نورالدين سلطان كه بوده الدين صالح نيز عموي و شيركوه دختر شيركوه ايشان

 منصور بوده ، سپهساالر ملكشير كوه او سپرد. لقب مصر را به وزارت محمود پسر زنگي

 شده فرستاده سويش به وزارت كارهاي يو دستيار برا معاون عنوان به و اميرالمؤمنين

 .است
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 خانه ، يكباباخاتون گردد كهآنجا برمي به در دمشق كوچك عادلية مدرسة هايامّا پايه

، و حلب از كارگران« برقوم» از روستاي و بخشي« كامد» با روستاي را همراه و حمام

 كرد. را خريداري« الدار بيت» نيز از روستاي بخشي

 بعد از مرگش نمود. آنگاه ، وقفاست زنده كه تا زماني آنها را بر خودش تمام سپس

و  ، قبرستانآنجا را مدرسه كه اين شرط به عادل ، دختر ملكزهره اشبر دختر عمه

، ، مرجعرّسمد ، يكحداقل مدرسه اين بايستي قرار دهد. همچنين مسكوني هايمحله

 باشد. داشته فقيه 41با  ، همراهدار و مستخدم، سرايه، مؤذنامام

، و مدرسه و عمارت مصالح براي هم مصارفي قرار داد كه در وقفش بر اين عالوه

 ، سالرمضان ماه در اوايل شود، و اين صرف و كنيزانش و غالمان نزديكان براي همچنين

 . است گفته شهبه قاضي ابن كه گونه همان بوده ريهج 755

* * * 

 «معظّم دختر ملك خديجه»

. ، خواهر ناصر داود استعادل پسر ملك عيسي الدين شرف معظّم دختر ملك خديجه

 .يافت وفات هجري 771 ، سال«ماردانيه» در باغ

 شد. سپرده خاك به در كوه فرنتي د، كنار قبر شيخبو مهيّا كرده خود به كه در قبرستاني

، كنار دمشق صالحية را بر نهر يزيد در منطقة« مرشديّه» مدرسة كه است او كسي

 كرد.  تأسيس هجري 752 ، سال«أشرفيه» دارالحديث

عطاء اهلل پسر  الديناند عبارتند از: شمسپرداخته تدريس در آنجا به كه امّا كساني

 .است بوده حريري الدينشمس آخرينشان چهار نفر ديگر كه ، سپسأذرعي

 مدرسه را بر اين گويد: او چيزهاييمي« االطالل منادمة» ، صاحبعبدالقادر بدران شيخ

 يافته دربِ آن بزرگترين بر باالي بوده منقوش بر آن نصّ وقفش را كه كرد و سنگي وقف

 :است شده حكاكي چنين« الرحيم اهلل الرحمن بسم»بعد از  كه
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 ملك دختر سلطان خاتون الدين ، عصمةستّ الجليلة كه است چيزهايي همان اين

 كرده وقف بكر پسر أيوبأبي الدينسيف عادل ملك پسر سلطان عيسي الدينشرف معظّم

 16و  15و  دهممي اختصاص آن را به سهم 35 كه است از حمام بخشي و آن است

 به الدينتقي از كاخ قرار دارد و نيز بخشي صالحيه در كوه كه ايو خانه از آسياخانه سهم

 به« طرة» از روستاي قسمتي ، و همچنينسهم 311و  14،  12، سهم ، نيمسهم 6مقدار 

طور  به مردانيه ، و باغسهم 5/4مقدار  از كاروانسرا به شي، و بخسهم 16و  13مقدار

 .است بوده هجري 751 در سال ، و اينامكرده وقف كامل

 

 :است شده از آنها استفاده كه مصادر و مآخذي

 .7/92 الشام خطط -

 .411-411 صفحة االطالل منادمة -

* * * 

 «دختر أيوب ربيعه»

، و ديگر ملوك و معظّم و أشرف كامل ، و عمةعادل و ملك الدين اهر صالحخو ربيعه

 باشد.مي خواهر ستّ الشام و همچنين

 مسعود پسر أمير معين أمير سعدالدين همسري ، ابتداء او را بهالدين صالح برادرش

 ملك همسر قبلي، خاتون الدين عصمة با خواهرش أُنر در آورد، و خود هم الدين

 كرد. ازدواج« بيروني خانقاه»و « داخلي خاتونية» كنندة و وقف نورالدين

 الدين زين مظفر الدين ملك همسري ، او را بهاز دنيا رفت أمير سعد الدين كه زماني

 أربيل در همان در كنار همسر دومش سال 21از  درآورد. او بيش« أربيل» ، واليكوكبوري

 .از دنيا رفت همسرش كه ، تا اينداشت اقامت
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 أيوب پدرش خانة همان كه -قديمي گردد و در خانةبرمي دمشق به ترتيب بدين

 41 ، در سنهجري 723 ، سالشعبان در ماه وفاتش كه شود، تا زمانيمي ساكن -بوده

 رسد.سر مي به سالگي

و در  -شودمي« ظاهريه» بعدها مدرسة كه ايخانه -ميردمي هخان او در همان

 گردد.مي دفن« قاسيون» كوه در دامنة ، زير گنبدياشمدرسه

 بود. مانده باقي كه بوده أيوب فرزند صلبي آخرين ربيعه

، رانش، از برادرا از ملوك و محارمش از بستگان بسياري گويد: منمي خلكان ابن

 همسرش براي« أربيل. »اماند، ديدهنفر بوده 51بيشتر از  را كه ، اوالد فرزندانشفرزندانش

 براي آن و نواحي« خالط»، بوده هايشخواهرزاده براي« موصل»، بوده مظفرالدين

 براي« شام»بالد  ،بوده اشبرادرزاده أشرف براي« فراتيه» ، بالد جزيرةبوده اشبرادرزاده

 و فرزندانشان درانبرا براي« يمن»و « حجاز»و « مصر» ، و سرزمينهايبوده هايشبرادرزاده

 .است بوده

و  مروان بن ، همسر عبدالملكمعاويه دختر يزيدبن عاتكه گويد: او مثلنيز مي صفدي

 . است بوده دختر عبدالملك فاطمه مثل

 كه كسي ، همانبوده دختر أيوب ستّ الشام خواهرش مثل : درستگويممي امّا من

 . گذشت حالش شرح

 بود كه حنبلي دختر ناصح و دانشمند، أمَةُ اللطيف صالح زن« خاتون ربيعه» در خدمت

 وقف ا بهر ربيعه . او بود كهاست نوشته هم كتابهايي و حتّي بسيار دانا و بزرگوار بوده

)افراد  حنابله نمود، تا به تشويق قرار داشت قاسيون كوه در دامنة كه ايمدرسه كردن

 وقف و حنابله را بنا كرد و برناصح او نيز مدرسه ترتيب كند. بدين ( وقفمذهب حنبلي

 نمود.

 شيرازي ابفرزند عبدالوه پسر نجم عبدالرحمن ناصح حال در شرح مفلح بنا

 گويد:مي أنصاري
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كرد،  تأسيس عبدالرحمن ناصح تدريس را براي مدرسه خاتون ربيعه جناب كه روزي

 .حضور داشت پرده نيز پشت خاتون روز ربيعه در آن بود كه نشدني فراموش روزي

سر و كار  ا علمب هميشه كه بوده برجسته و واعظي فقيه گويد: ناصحمي همچنين

 كسب ديگر براي از شهرهاي و بسياري و موصل بغداد و اصفهان به . وياست داشته

و در  بوده همراه الدين صالح با سلطان المقدسبيت در فتح و حتي سفر كرده علم

 ، رياستهپسر قدام الدين موفق . بعد از شيخاست ديگر حضور داشته از جنگهاي بسياري

 او واگذار گرديد.  به حنبلي مذهب

او را بسيار « خاتون ربيعه»، و و دانا بوده نيز بسيار عالم« اللطيف أمة» امّا دخترش

 و اموال كردهمي گوش و راهنماييها و ارشاداتش نصايح به و هميشه داشتهمي دوست

 آورده دست به -طريق از همين -با او كردن و مشورت نظراتش را با شنيدن فراواني

 ، بهقرار داشت« ناصري رباط» در شرق را نيز كه ديگري مدرسة جهت همين . بهاست

 داد كه رخ اتّفاقي اللطيف أمة كرد، براي فوت خاتون ربيعه كه كرد. امّا زماني وقف حنابله

آزاد  سر برد و سپس به را در زندان شد و مدّتي مصادره شدستگير و اموال آن موجب به

« راشد تل»و « رحبه» كرد و با او به ازدواج« حمص» والي ، با أشرفاز آزادي گرديد. پس

 .يافت وفات هجري 753 در سال سفر كرد و باالخره

 «:صاحبه» مدرسة

 ، واقعقاسيون كوه در دامنة« خاتون ربيعه» كه است ايمدرسه ، همان«صاحبه» مدرسة

 پديد آورد.« كُرد ملوانان» منطقة در شرق

 الدين ، ناصحپرداخته تدريس در آنجا به كه كسي شد، اوّلين گفته كه گونه همان

 گردد.برمي عباده گرانقدر، سعدبن صحابي او به نسبت كه شده . گفتهاست بوده حنبلي

 مشغول تدريس رود، بهاز دنيا مي كه ، تا زمانييحيي الدينسيف بعد از او پسرش

 شود.مي
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 آورده بغداد روي به كه هنگامي مراغي خليل الدين ، صفيالدين سيف از مرگ پس

 گرديد. او در كار تدريس بود، جانشين

 فرزند عبداهلل پسر شيخ محمّد پسر علي ينالد ، شرفاشاز او نيز، برادر زاده پس

 از فرزندانش بعضي در ميان منصب گيرد و اينمي مدرسه او را در آن جاي الدين ناصح

 ماند.مي باقي

 بسيار فقيه شود كهآنها مي جانشين واسطي ابن به ، معروفالدينتقي از آنها، شيخ پس

خود را در  اوقات و بيشترين و راستگو بوده و صادق و قاطع و زاهد و عابد و متواضع

 كردهمي تدريس« صاحبه»در  سال 41 مدّت اند بهگفته كه گونه و همان آنجا گذرانده

 دنبال فرد بود و هرگز به منحصر به و احاديث . او در كار خود، خصوصاً در رواياتاست

 شيخ عنوان در اواخر عمر خود، به . وياست نشده شد، يافتاو با همچون كه او كسي

 به . او هميشهگرفت عهده را به حديث رياست« ظاهريه» شد و در مدرسة شناخته حديث

 در سال كرد، و باالخرهمي دعوت صدر اسالم و اصحاب و مسلمانان صالح سلف مذهب

 .يافت وفات هجري 794

 بنا الدين تقي» از شيوخ مرداوي محمّد پسر عبدالقوي الدين شمس ز او، شيخبعد ا

 وفات هجري 799 شود. او نيز در سالمي مشغول تدريس به صاحبه در مدرسة« تيميّه

 .يافت

 شود )تاو مي جانشين مقدسي فرزند حافظ أحمد پسر حسن الدين شهاب سپس

 (.هجري 611

 شود )تآنجا مي مدرّس حنبلي شيرازي پسر يحيي يوسف الدين از او، شمس پس

 (.هجري 651

 ، صاحبراميني مقدّسي محمّد پسر مفلح الدين شمس القضاة بعد از او نيز، قاضي

 و عفاف زهد و تقوا و ورع چون پردازد. در مورد او اوصافيمي تدريس به« فروع» كتاب

 (.هجري 673 )ت است آمده و متانت
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 مشغول تدريس نيابتاً به پسر محمّد فرزند مفلح إبراهيم الدين برهان حنابله شيخ سپس

 كردند )تمي شركت مذاهب تمام از ، فقهاييتدريسش در مجالس كه شده شود. گفتهمي

 (.هجري 413

 عبدالغفّار پسر محمّد سعدي أبوالقاسم الدين تاج إمام بزرگ از او، محدّث پس

بود، فتوا  حديث شيخ كه بر اين عالوه شود. ويدار ميرا عهده حديث ، رياستشافعي

جلد از خود  3را در  و مُعجمي وشتهن جلد كتاب 511حدود  اند كهداد. آوردهمي هم

 (.هجري 634 )ت است گذاشته باقي

 از مدرسة ناال كه گويد: آنچه( ميهجري 946 )ت أبوالمفاخر عبدالقادر نعيمي

قرار  مدرسه پايين كه و باغي« عسال جبة» روستاي اعظم : قسمتشده شناخته صاحبه

قرار  اها، در جوار مدرسهج بيشتر اين باشد كهسبز مي و فضاي ركو پا دارد، و آسياخانه

 دارند.

 

 :است شده از آنها استفاده كه مصادر و مآخذي

 .161-13/161كثير  بنا، والنهاية البداية -

 .47-69 هصفح المدارس تاريخ في الدارس -

 .166 هءصفح الروضتين علي الذيل -

 .2/114 نالجنا مرآة -

 .434-436 هصفح االطالل منادمة -

 .7/353 الزاهرة النجوم -

 .99-12/96 بالوفيات الوافي -

* * * 
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 «عادل دختر ملك زهره»

 باشد.مي بكر پسر أيوب أبي الدين سيف عادل او دختر ملك

 .است پدرش دختر عموي ، همانو باباخاتون

 القلعة باب ، شرقالفرج باب را داخل« صغري عادلية» مدرسة هجري 757 در سال

 كرد.  تأسيس در دمشق صغري نورية دارالحديث ، مقابلو عماديه ، جلو دماغيهشرقي

 زهره الدين عصمة تملك به كه بوده معروف« موسك ابن» خانة ، قبالً بهمدرسه اين

 ، همراهشيركوه دختر أسدالدين ، باباخاتونپدرش دختر عموي تملّك از او به درآمد. پس

 از روستاي ، و بخشيحلب از كارگران«  برقوم» از روستاي ، و بخشي« كامد» با روستاي

 اينها را به تمام بعدها باباخاتون درآمد، كه« موسك ابن» از أصغار، و حمام« الدير بيت»

 بخشد.و ميكند مي وقف زهره

 مسكوني و چند منزل مدرسه و يك قبرستان يك جاها به اين ، تمامجريان بعد از اين

 شود.مي تبديل

، مدرّس يك داراي بايستي : مدرسهكند كهمي را وضع شروط اين مدرسه و امّا براي

 بر اين باشد. عالوه فقيه 41، و دار و مستخدمسرايه ، يكمؤذن ، يكو امام مرجع يك

و  نزديكان براي هم ، و قسمتيمدرسه و عمارت مصالح براي هم موارد، مصارفي

 ، سالانرمض مبارك ماه هالل در روز پديدار شدن شود. و اين وقف و كنيزان خدمتكاران

 .است بوده هجري 755

أحمد پسر  الدين ، شرفپرداخت تدريس به صغري عادلية در مدرسة كه كسي اوّلين

 حساب علماء و فضالء به و پيشوايان از بزرگان بود كه مقدسي أحمد فرزند نعمت

 آمد.مي

 شود.آنجا مي مدرّس الرقي پسر حياة الدينبعد از او تقي

 .پسر صصري الدين نجم قاضي سپس

 .زملكاني الدين از او، كمال پس
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 .قطلوبك كاتب ابن به ، معروفمصري فخر الدين إمام فقيه سپس

 .جمله ابنبعد از او، 

 .نقيب ابن، سپس

 .قزويني الدين جالل القضاة پسر قاضي عبدالرحيم الدين ، تاجآنگاه

 .زبداني پسر قاضي الدين جمال از او، عالمه پس

دار عهده ، كهدمشقي زهري أحمد و صالح الدين ، شهابانمسلمان ، مفتيوي دنبال به

 (.هجري 695 بود )ت« دارالعدل»فتوا در 

 .عبدالوهاب الدين تاج القضاة قاضي بعد از او، فرزندش

از  كه . او با اينپسر زهري الدين تاج أحمد پسر قاضي الدين شهاب ، پسرشسپس

 (.هجري 476 )ت است بوده تر و اصلحاز او شايسته وليكوچكتر بود،  برادرش

 أبوعبداهلل محمّد پسر أحمد، معروف بدرالدين و محدّث فقيه و عالمة بعد از او، امام

 شده . گفتهداشت عهده به در ناصريه نحو را همزمان رياست ، كهسويدي مكتوم ابن به

، . با فقهاء و دانشجوياناست و متعبّد بوده نيكوكار و متديّنبسيار خيّر و  او مردي كه

داد، و با مي كرد و افطاريمي ميهمان رمضان و آنها را در ماه بوده بسيار نيكو و با احسان

و  احتياجات خود شخصاً براي آورد و هميشهمي جاي به رحم بسيار صلة نزديكانش

 696 نمود )تمي كرد و خود حملو خريد مي رفتبازار مي به اشخانه خريدهاي

 (.هجري

 أبوعبداهلل محمّد پسر حسن الدين شمس عهدة به در عادليه از او كار تدريس پس

، بسيار اشفقر و تنگدستي رغمعلي كه درآمد. در مورد او نيز آمده شافعي فرزند صيدالني

 و هميشه بوده و با محبّت و فقهاء، بسيار دوستانه ا دانشجويانب و رفتارش بوده بخشنده

 (.هجري 434 كرد )تمي و مساعدت آنها كمك به

 . او معلّماست در آنجا پرداخته تدريس نيز به پسر عبدالصمد عكاري أدهم همچنين

 .است كرده وفات هجري دهم ، و در قرناست پاشا نيز بوده سنان وزير أعظم
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 داشته اشتغال تدريس نيز در آنجا به پسر محمّد بوريني حسن ، شيخمحقّق عالمة

 (.هجري 1142 )ت است

 هايمحله سوزد و بهمي در آتش ميالدي 1911 در سال مدرسه ... و نهايتاً اين

 .است واقع دمشق« نيةعصرو»در بازار  اكنون شود و هممي تبديل و بازرگاني تجاري

 

 :است شده از آنها استفاده كه مصادر و مآخذي

 .7/43 الشام خطط -

 .363-1/374 المدارس تاريخ في الدارس -

 .371، 354 صفحة الثمر السمر و قطف لطف -

* * * 

 «عادل دختر ملك ضيفه»

، همسر بكر محمّد پسر أيوب يأب الدين سيف عادل دختر ملك صاحبه خاتون  ضيفه

، ديگر حلب مادر عزيز والي ، و همچنينحلب ، واليالدين پسر صالح ظاهر غازي ملك

 باشد.مي شام ناصر والي و مادربزرگ

 متولّد شد... هجري 541 ، سالحلب در قلعة

 .بسيار مشهور است اشعروسي ... مراسم

 عادل ظاهر با عمويش ، ملكهجري 719 سال در محرّم گويد:مي شهبه قاضي ابن

 او درآورد. ازدواج را به و دخترش كرده آشتي

 هزار دينار منعقد گرديد. پنج بر مبلغ با دو وكالت عقد آنها در دمشق مراسم

 شد. فرستاده حلب به موقع و در همان

 بود. جاريه تقاطر، و دويس او سيصد شتر و پنجاه جهازية
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 ، و پنجرفت پيشوازش را به بردند، ظاهر چند قدمياو را نزد ظاهر مي كه زماني

 با اشياء نفيس رسيد، همراهمي هزار و سيصد درهم به قيمتشان گردنبند گرانبها را كه

 كرد.  او تقديم ديگر به

 بود. كرده ازدواج غازيه كند، با خواهرش با او ازدواج كه از اين ظاهر، قبل

 بود. گرانقدر و عاقل اياو ملكه

 كرد و به و تصرّف دخل سالطين ، در كارهاييافت عزيز وفات پسرش كه زماني

 مدّت تمامتر، به هر چه و بخشش و بذل و شفقت ، و با عدالتپرداخت كارهايشان انجام

 نقاط را از تمام و بدبختي ظلم ، هر گونهمدّت در اين ... ونشست سلطنت به سال شش

 .محو ساخت حلب

آنها  را به بسياري و انفاقهاي داد و صدقاتمي فقراء را بر خود ترجيح او هميشه

 بخشيد.مي

 . است آورده« بالوفيات الوافي»خود  را در كتاب حالش شرح صفدي

شهر  در همان هجري 721 ، سالاالوّل جمادي ر يازدهم، دجمعه ، شبو باالخره

 گرديد. دفن حلب و در قلعة يافت وفات حلب

 شد. روز بسته سه مدّت به حلب او، دروازة با مرگ

شاهد آورد. او  بودنش بالغ اثبات پسر عزيز براي الدين ناصر صالح بود كه بعد از آن

 عدالت او افتاد و در جايگاه دست به امر و نهي ترتيب بود، و بدين ساله 13روز  در آن

 بود.  ، و وزير قفطيإقبال الدوله جمال سوي نگاهها به همه كه . در حالينشست

و  قبرستان يك را بعدها به كرد و آن را تأسيس« فردوس» درسةم در حلب ضيفه

داد و  اختصاص آن را به بسياري كرد، و اوقاف تبديل هجري 733 كاروانسرا در سال

 قرار داد. و فقهاء و صوفيان از قاريان گروهي براي ايماهيانه حقوق

و مسجد  باقي آن نيز ديوارهاي اكنون گويد: هممي« الشام خطط»در  محمّد كُرد علي

 سكونت آن در اطراف كه شده تبديل نيكشاورزا قبرستان ، و بهاست آبادان آن جامع
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 از اشكال بسيار زيبايي مسجد نمونة و تعمير مجدّد نياز دارد. اين ترميم دارند. امّا به

 از سورة و آياتي الرحيم اهلل الرحمن بعد از بسم آن . بر ديوار بارگاهاست عربي هندسي

 :است شده نوشته ، چنينزخرف

و الدنيا،  الدين ، عصمةمهربان بزرگوار و ارجمند، ملكة بنا را بانوي اين تأسيس امر»

خداوند  -بكر پسر أيوب أبي الدين سيف عادل ملك دختر سلطان خاتون ضيفه

در عهد سرور ما  ، و ايناست داشته بر عهده -خود فرمايد رحمت را غرق شانهمگي

و الدنيا  الدين ، مؤيد مظفر منصور، صالح، مجاهد قهرمانعادل عالمناصر،  ملك سلطان

 ، بهپسر أيوب فرزند يوسف ظاهر غازي عزيز محمّد پسر ملك پسر ملك يوسف

و .« است بوده هجري 733 در سال 2 ناصري عزيزي حقير عبدالمحسن بندة سرپرستي

 «. است عفان بن كار حسان اين»: است شده نوشته زيبايش بر محراب

 ، و بهاست و محكم بسيار بزرگ آن گويد: و امّا مسجد جامعنيز مي عمر رضا كحاله

از دور و  زوّار و بازديد كنندگان كه گردد. زمانيبرمي در حلب قديم باستاني دورة اوايل

سنگها و  و كلفتي ، و از ضخامتآن يو بلند آمدند، از بزرگيمي آن ديدن براي نزديك

 حوض شدند. در آنمي زده شگفت آن و نگار صحن از هنر نقش ، همچنينستونهايش

 آن ، و در شمالاست شده ساخته سلطانيه حوض همچون كه است واقع و زيبايي بزرگ

 كس هيچ كه است كساني از قبور جمعي آن ، و در دو طرف'كسري شكل به ايواني

تقريباً  آن طول كه است بزرگي ، صحنآن جنوبي اند، و در قسمتبوده كاره داند چهنمي

 رسد.مي ذرع 31 به

، در حلب هجري 735 در سال شود كهمي داده نسبت خاتون ضيفه نيز به آن خانقاه

در  اكنون هم خانقاه . ايناست االستاذ بنا كرده نب الرحمن حافظ مسجد شيخ روي رو به

 . است واقع هاشميه و مدرسة مسجد زينبيه مقابل« فرافرة» محلة

* * * 
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 «أيوبي عذراء دختر نورالدولة»

 .است او منسوب به مدرسه اين بنا كرد كه را در دمشق« عذراويه» عذراء مدرسة خانم

 دفن مدرسه همان و در تربت يافت وفات هجري 593 ، سالحرمم در دهم وي

 گرديد.

 داد.مي خرج به و كوشش جديّت همواره بسيار نيكوكار و خيرپسند بود و در كارش

 او داشتند... به اعتقاد عجيبي دمشق اهل

 برادر صالح اذيفرزند ش أيوب الدينپسر نجم  شاهنشاه أمير نورالدولة همان پدرش

 پدر عزّالدين . او همچنيناست بزرگتر بوده از همه برادرانش در ميان بود كه الدين

 ( بودهحماة عمر )والي الدين ( و پدر مظفر تقيبعلبك أمجد، والي )پدر ملك فرّخشاه

 .است

 پيش دمشق تا دروازة كه درگرفت و دشمناني مسلمانان بين كه پدر عذراء در جنگي

شد  كنند، كُشته را اشغال پهناور اسالمي سرزمين و قصد داشتند تمام بودند درگرفت آمده

 پيروز گردانيد. را بر آنان اسالم سپاه خداوند متعال باالخره كه

 .افتاد اتفاق هجري 523 ، سالاالول ربيع در ماه -پدرش قتل يعني -ماجرا اين

 كند!... خداوند او را رحمت

 باشد.أمجد مي ملك ، و عمة فرّخشاه عذراء، خواهر عزالدين صورت در اين

و  ممدود )شحنه بدرالدين صفد( و برادرش )والي مادر أمير مسعود پسر سعدالدين

امير دو  پسر عبداهلل هستند كه مبارك . هر دو فرزند حاجباست ( بودهدمشق داروغة

 714 اند، و هر دو در سالبوده الدين نزد صالح بزرگي و مقام منزلت و داراي بزرگ

 .سال همان شوال در ماه و ديگري رمضان در ماه يافتند، يكي وفات هجري

 مدرسة از بناي و قبل از پدرش : عذراء، قبلكه است از مصادر آمده در بعضي

 ...است يافته وفات عذراويه
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را  گرديد و خانه دفن -عذراويه همان يعني اش: او در خانهكه است آورده ذهبي إمام

 كرد.  وقف و حنفي شافعي را بر فقهاي آن بعدها مادرش سپرد كه مادرش به

: او د كههستن متّفق بر اين -اندعذراء را آورده حال شرح آنجا كه -امّا بيشتر مصادر

 دروازة ، داخلغربي در محلة كه است كرده را تأسيس مدرسه اين كه است كسي همان

 ، قرار دارد.است معروف« دارالسعادة دروازة» به نصر كه

 فخرالدين ، امامپرداخت تدريس به شافعي از علماي مدرسه در اين كه كسي اوّلين

 بود. هجري 593 لپسر عساكر، در سا

 .او نشست جاي به پسر حبوبي مجدالدين سپس

 آمد. الدوله پسر سني الدين بعد از او شمس

 .عصرون عبدالعزيز پسر أبي عزالدين سپس

 .جيلي الدين از او رفيع پس

 .الدين پسر زكي الدينبعد از او محيي

 آنجا شد. مدرس الدوله پسر سني صدرالدين آنگاه

 .پسرش الدين نجم سپس

 .پسر خلكان الدين از او شمس پس

 (.هجري 762 )ت صائغ ابن به عبدالعزيز پسر محمّد، معروف بعد از او عمادالدين

 (.هجري 734 أبوالمفاخر محمّد )ت عزالدين القضاة قاضي بعد از او، برادرش

در آنجا  تدريس به وكيل ابنو  مرحل ابن به ، معروفصدرالدين عالمه سپس

 .پرداخت

 آمد. كُردي سليمان از او صدرالدين پس

 شد. عذراويه مدرس پسر سالم حسين الدين بعد از او، شرف

 .پسر زملكاني الدين كمال سپس

 .پسر مرحل الدين زين از او امام پس
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 (.هجري 651 )ت پسر مرحل الدين زين القضاة عبداهلل پسر قاضي الدينتقي آنگاه

 .پسر سبكي الدين جمال قاضي سپس

 .پسر سبكي الدين تاج القضاة بعد از او، قاضي

آنجا  تدريس متولّي الدينمحمّد پسر تقي الدين زين امام اشاو، خواهرزاده دنبال و به

 .گشت

و  و تفضّل ، و در جوانمرديبوده زمان آن مردم بهتريناز  كه شده در مورد او گفته

و  قصد او را داشتند، بسيار مشهور و زبانزد خاص كه و كساني دوستان به و نيكي احسان

 (.هجري 646 )ت است بوده عام

 آمد. پسر نشوان الدين شهاب حافظ بعد از او، امام

 .ريپسر زه الدين تاج قاضي سپس

 .طيماني الدين جمال ، و شيخپسر حجي الدين شهاب از او، شيخ و پس

 .شهبه پسر قاضي الدين، تقيشافعيه پسر شيخ بدرالدين عالمه سپس

 .عجلون فرزند قاضي محمّد پسر ابراهيم أبوالفضل بعد از او، محبّ الدين

پسر محمّد فرزند معتمد  الدين برهان ضاةالق قاضي عالمه خود را به بعدها او جاي

 داد.

در آنجا  تدريس به محمّد پسر محمّد حمصي الدين شمس عالمه از او، امام و پس

 حدود ده بود. چون معروف حجازي به ، و در دمشقسماقه ابن به . و در حمصپرداخت

 (.هجري 1119 بود )ت سر برده به مكرّمه در مكة سال

نيابتاً  شافعي مقدسي محمّد پسر محمّد فرزند خصيب الدين شمس سيد شريف سپس

سيّد  به ، و در دمشقخصيب ابن به . او نيز در سرزمينشدر آنجا پرداخت تدريس به

 (.هجري 1119 بود )ت معروف عذراويه مدرس مقدسي

 تبديل زنان براي و خطابه وعظ استماع جهت يمكان به مدرسه اين از مدّتي ... پس

 گرديد.
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 و بازاري تجاري هايمحله شد و به ويران طور كلي به از چندي پس ... و باالخره

 .شد...! تبديل

 :است شده از آنها استفاده كه مصادر و مآخذي

 .42-7/43 الشام خطط -

 .344-1/363 المدارس تاريخ في الدارس -

 .77، 1/39 الثمر السمر و قطف لطف -

 .144 صفحة ،طاللاأل منادمة -

 .592، 191-7/191 الزاهرة النجوم -

 .253-4/254 عياناأل وفيات -

* * * 

 «دختر محمّد أيوبي مونسه»

 .است منصور فرزند أيوب مظفر محمّد پسر عبدالملك دختر ملك مونسه

 .و احسان فضل ار و اهلبسيار نيكوك زني

 متولّد شد. هجري 733 سال

را  بزرگي و چيزهاي كرد و امالك تأسيس« خاتونيه» نام به ايمدرسه در شهر حماة

 آنجا نمود. وقف

 وفات هجري 613 ، سالياالول جمادي ، پنجمروز يكشنبه غروب ، نزديكو باالخره

 .يافت



 

 

 فصل دوم:

 «دث و دانشمندزنان مح»

 «دينوري فخر النساء شهدة»

 .است إبري بغدادي به ، معروفدينوري نصر أحمد پسر فرج أبي دختر محدّث شهده

 اويند. ، فخر النساء القابالعراق ، مسندة، كاتبهمعمّره

 .إبرة ؛ جمعآن و فروش كار سوزن به است : نسبتي إبري

فرزند  ، أبونصر أحمد پسر فرجاند، پدر شهدهمشهور شده نسبت اين به كه از كساني

 باشد.مي آن از مشاهير بغداد و محدّثين كه است عمر دينوري

 الغنائم باهلل، و أبي پسر مهتدي الحسين پسر فراء، و أبي حسين محمد بن يعلي از أبي

 ، و ديگرانحافظ خطيب فرزند ثابت بكر أحمد پسر علي ، و أبيهاشمي پسر مأمون

 ... است كرده روايت

 .يافت در بغداد وفات هجري 571 او در سال

از  گروهي كه در كردستان كوهستاني است ايدينور، منطقه به است : نسبتيدينوري

 اند.شده منسوب نام اين علماء به

 .است بوده شهده بغداد، محلّ تولد و وفات

 متولّد شد. هجري 241 او در سال

 بوده ، عابد، زاهد و صالحبسيار متديّن گويد: او زنيمي در مورد شهده ذهبي إمام

« العراق مسندة» به از چندي او رسانيد و پس گوش را به زيادي احاديث . پدرشاست

 مشهور شد.

و عابد  و ديندار و خدا ترس انقدر و شايستهگر زني گويد: شهدهنيز مي دبيثي بنا

 او را در مجالس . پدرشاست شنيده -از پدرش از جمله -را بسياري . احاديثاست بوده
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فرد در  دارتريننسبت بسيار عُمر كرد بطوريكه برد ويبا خود مي شيوخ احاديث استماع

 خود بود. زمان

. او امرا خوانده زيادي بر او احاديث گويد: منمي« منتظمال» نيز در كتابش جوزي بنا

شد و حدود صد علماء حاضر مي در مجالس خير بود و همواره بسيار نيكوكار و اهل زني

 .عمر كرد! سال

 گشتند آنقدر عمرد كرد كهاو برمي بغداد نهايتاً به انساب گويد: تمامنيز مي موفّق شيخ

 رسيدند. پيري او به حيات در زمان سن كم اشخاص

 ثقة به معروف دُريني الحسن پسر محمّد فرزند أبي علي همسري او را به پدرش

 اميرالمؤمنين و از نزديكان وقت و اعيان درآورد. او نيز از افراد نمونه أنباري ابن الدولة

 پس كرد... ويمي با او مشورت هميشه عباسي . خليفةاست بوده عباسي« المراهلل مقتفي»

 نزديك« االزج باب»، در ، كنار رود دجلهشافعي تابعين را براي ايمدرسه از چندي

 نمود. او نيز احاديث وقف را بر آن زيادي و اموال بنا كرد، و امالك صوفيه كاروانسراي

كرد...  با او ازدواج ترتيب حاضر بود، و بدين هپدر شهد شنيد و در خدمترا مي زيادي

در  ، و باالخرهيافت اختصاص عباسي ، خليفةمقتفي به رسيد كه ايدرجه به از مدتي پس

 .يافت وفات هجري 529 سال

 بود. زمان آن بزرگ از علماي شهده

 بنت» خطّاط شيوة به منسوب كه نوشتمي و خطي داشت او خطّ بسيار زيبايي

او بتواند زيبا بنويسد... امّا با باال  همچون شد كهنمي يافت عصركسي بود. در آن« االقرع

 .تغيير يافت كم ، كمسنّش رفتن

 )بانوي خطاطا( و نيز ستّالكتبه -نويسنده )زن كاتبة به داشت كه زيبايي خاطر خط به

 .افتي ( لقبنويسندگان

 اند.اند و از او شنيدهنشسته احاديثش در پاي زيادي مردم
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نمود. در مي بيان را دقيق صحيح بود و احاديث بسيار عالي حديث او در نقل توان

 و مشهور بود. اند. او بسيار پرآوازهشده بزرگ سنّ و سالي و كم افراد كوچك حضورش

از علماء در  بعضي قصر بنا نهاد كه مسجد جامع ر نزديكيرا د در بغداد كاروانسرايي

 شدند...  آنجا ساكن

 بود. بسيار نزديك المراهلل عباسي مقتفي به شهده

 وفات هجري 562 ، سالمحرّم در چهاردهم عُمر كرد و باالخره صد سال نزديك

مسجد قصر  كردند و در همان كتشر زيادي ، علماء و جمعيّتاشجنازه . در تشييعيافت

 گرديد. دفن« أبرزور باب»شد و در  خوانده بر او نماز ميّت

 :است شنيده كه از احاديثي و بعضي شيوخ

 شنيد. ابتداء از پدرش

 بن يعقوب كتاب و چهارم ، جزء سومكاشغري فرزند يوسف پسر عثمان از إبراهيم

 را شنيد. سفيان

پسر  حسين« أمالي»از  و چهارم ، جزء دومنعالي پسر أحمد فرزند طلحة از حسين

 ، و همچنينختلي پسر إبراهيم إسحاق« ديباج» از كتاب ، و جزء سوممحاملي إسماعيل

 .است و شنيده كرده را روايت پسر همام عبدالرزاق« جامع» از كتاب جزء اوّل

 .است نيز شنيده ر عبدالقادر فرزند يوسفأحمد پس الحسين از أبا

از  و قسمتي « النبي قرائات»در مورد  ، جزئيپسر بُندار بقال ثابت المعالي از أبي

 .است و شنيده كرده را روايت« الخيل» كتاب

 روايت خالل از حسن« اولياء كرامات» را در باب ، جزئياز جعفر پسر أحمد سراج

 .است كرده

 .است شنيده أنس بن مالك حديث« غرائب»از  ، جزء اوّلپسر أحمد دقاق از حسن

 و التوثق الوجد و الوجل» ، كتابزينبي طراد پسر محمّد فرزند علي الفوارس از أبي

وائد الف»از  ، و جزء اوّلجعفر بختري أبي« أمالي»از  مجلس الدنيا، و شش أبي ابن« بالعمل
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 كتاب ، و همچنينالفوارس پسر أبي الفتح أبي تخريج عوالي حسان« و الغرائب المنتقاة

 ، و كتابأزدي سالم ابن« االموال» الدنيا، و كتاب أبي ابن« بعد الشدة الفرج»و « اليقين»

الدنيا  أبي ابن« الرزاءو ا النفس محاسبة» ، و كتابعيينه بن سفيان و حديث« المسكر ذم»

 كه يابد، در حاليمي وفات هجري 291 ، سال. أبوالفوارساست و شنيده كرده را روايت

 .است كرده از او روايت كه بوده كسي آخرين شهده

 كرده را روايت محاملي از حديث ، جزء دومالحنبلي پسر نجم و از عبدالرحمن

 ...است

 كرده نيز روايت شيذله به فرزند منصور، ملقّب پسر عبدالملك عزيزي المعالي از أبي

 بسيار زاهد و پارسا بوده كه شده و گفته بوده آنها در وعظ و معلم واعظان . او شيخاست

 ...نشست قضاوت ( در منصبهجري 292 )ت بكر شامي أبي جاي و در بغداد به

 .است كرده نيز استماع فرزند أيوب پسر حسين علي حسنال از أبي

. است كرده نيز روايت بكر شاشي أبي به محمّد پسر أحمد معروف اإلسالماز فخر 

 عمل سخنانشان به كه و از كساني القدر با وقار و با هيبت جليل امامي كه شده گفته

 اند )ت، جنيد نيز ناميدهو زهدش و تقوا و علم خاطر تديّن ... او را بهاست كنند، بودهمي

 (...هجري 516

 . او نيز فقيهياست كرده نيز روايت أنصاري محمّد پسر محمود قزويني الفرج از أبي

 (.هجري 511 )ت است بوده ، سرآمد همهو فرايض و پارسا، و در فقه زاهد و صالح

از  و محدّثِ جزء ششم بطر، قاري پسر أحمد فرزند عبداهلل بن نصر الخطاب از أبي

 أحمد پسر عبدالقادر فرزند يوسف الدنيا علي أبي ابن« الشكرهلل» ، و كتابمحاملي أمالي

 .است نيز شنيده

، و جزء پسر عبداهلل فرزند جنيد ختلي إبراهيم« و تعالي هلل سبحانه المحبة» و كتاب

محمّد  از حديث جزء دوم ، همچنينپسر أحمد فرزند عبداهلل دقاق عثمان« فوائد»از  نهم
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 القطان فرزند عياش پسر يحيي حسين ، و حديثاز شيوخش دقاق پسر عبد فرزند خلف

 ...است كرده را روايت ديگرش از شيوخ

ر أحمد فرزند پس از حسن أحمد قطان سهل أبي از حديث جزء چهارم همچنين

از  «وليائهو ما أعّد أل اهلل عزوجل لىظر إبالن التصديق» ، و كتاباز عالف پسر شاذان إبراهيم

 ... است كرده را روايت محمّد آجري

 اند:كرده از او روايت كه كساني

 نم»گويد: مي «المنتظم»در  . چنانچهاست كرده تصريح اششاگردي به جوزي ابن

، را در حضورش قرائتش و تاريخ خود آورده شيوخ را در رديف نامش «.خواندم برايش

 .است كرده معرّفي هجري 556 صفر سال ماه

 .پدر بزرگم اند، از جملهكرده از او روايت گويد: افراد بسيارينيز مي جوزي ابن نوة

 و شش از اسالم قبل به نص يك كه است دهكر را اقتباس نصوص از او ده جوزي ابن

 داشتند. اختصاص عصر عباسي به هم نص و سه عصر اموي به نص

اهلل  ىبالنظر إل التصديق» كتاب كرده از او روايت جوزي ابن كه نصوصي از جمله
 باشد.مي از محمّد آجري «وليائهوأعّد أل عزوجل

 .است آورده« بغداد تاريخ ذيل» را در كتابش و نامش از او شنيده يأبوسعد پسر سمعان

از او  قبل سال سه حافظ كه است كرده روايت پسر عساكر نيز از وي أبوالقاسم حافظ

 .يافت وفات

 751 اند. او در سالكرده از او روايت كه است نيز از كساني پسر قميره أبوالقاسم

 .يافت وفات هجري

 اند، آوردهكرده از او روايت را كه از محدّثين گروهي «النبالء سير أعالم»در  ذهبي إمام

. زيرا است را ذكر كرده و مشهور محدّثين ، تنها افراد اعيانسخن طول علّت به . البتهاست

 اند.كرده از او روايت تعداد زيادي

 دارد. زيادي وخگويد: او شيمي ذهبي
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 .است كرده از او روايت كاشغري إبراهيم

 .اوست نيز راوي أبوبكر پسر خازن

بود، از او  فقيه كه علثي أبوالعباس به پسر فهد، معروف أحمد پسر فهد فرزند حسين

 (.هجري 746 )ت است شنيده

 الفتح پسر أبي أبوالعباس به ف، معرودمشقي أموي مفرّج فرزند علي أحمد پسر مفرّج

 متولّي ... و مدّتياست گرفته حديث ، از او اجازةبوده و امانت عدالت از خانة شيخي كه

 (.هجري 751 )ت است بوده« ايتام ذخيرة»

 .است كرده نيز از او روايت أعزّ علّيق

 الدينشمس به أبا المظفر و ملقّب كنية ، باقزويني العميد فرزند أميري حامد پسر أبي

. است بوده و سرآمد همه اند. او نيز امامكرده از او استماع كه است از ديگر كساني

در  گرديد و تا وفاتش منتقل شهر حلب به او بود و سپس دست به شهر حمص قضاوت

 (.هجري 737 كرد )ت همانجا تدريس

 كرده را از او روايت محاملي« أمالي» و چهارم رزند نصر، جزء اوّلپسر عمر ف حسن

 .است

 .است داده اجازه أحمد پسر عبدالرحيم دختر كمال زينب و به

 كرده نابينا بود نيز از او استماع قاري يك كه فرزند مهاجر راذاني پسر رجب سليمان

 (.هجري 714 )ت را ياد گرفت و حديث فقه بغداد علم در نظامية كه است

 اند.كرده از او روايت و نيز فخر أبو عبداهلل أربيلي پسر راجح شهاب

 از او شنيده جويني پسر محمّد فرزند حمويّة أبو محمّد عبداهلل پسر عمر فرزند علي

 و عارف بسيار فاضل كه شده گرديد. گفته صوفيه شيخ در دمشق . او بعد از برادرشاست

 (.هجري 724 )ت است بوده

 أبي ابناز « المسكرات ذم» ، كتابمقدّسي پسر إبراهيم عبدالرحمن بهاء الدين همچنين

 .است الدنيا را از او شنيده
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 .پسر سكينه عبدالرزاق

 عبدالعزيز پسر داود زاهد. و أبوالفضل

 .عبدالغني و حافظ

 اند.كرده از او روايت هستند كه ديگر كساني قادر رهاويعبدال و حافظ

أبو محمّد پسر  . او هماناست فرزند محمّد نيز از او شنيده پسر يوسف عبداللطيف

بود و در  نحو و لغت استاد علم ، كهاست بغدادي الدين موفّق به العز، معروف أبي شيخ

 بود. لمشغو حديث نقل به شهر حرّان

 749 )ت است و ... داشته و تاريخ و طب در لغت زيادي و تصنيفهاي تأليفات

 (.هجري

الدنيا را از او  أبي ابن« الوجلالوجد و» ، كتابدختر باقداري عجيبه ضوء الصباح

 .است كرده روايت

 .پسر حميدان علي

از  هستند كه نيز از كساني واسطي مقري القاسم پسر معمّر فرزند أبي علي و أبوالحسن

 اند.كرده او روايت

اهلل  پسر هبة اند، عليرا از او شنيده زيادي در بغداد احاديث كه ديگري و از كسان

 بن مالك حديث از غرائب جزء اوّل كه است جميري ابن به ، معروفلخمي فرزند سالمة

 كريم قرآن كه داشت سال كمتر از ده جميري ابن كه شده . گفتهاست را از او شنيده أنس

، و آن و شيخ« الديار المصرية» ، و مدرسقاهره مسجد جامع و خطيب كرده را حفظ

و  و نزد خاص است و فتوا پرداخته تدريس به . او مدّتياست آنجا بوده علماي رئيس

 (.هجري 729 )ت است بوده لقدر و گراميا بسيار جليل عام

 .است كرده نيز از او روايت بدرالمني محمّد پسر أبي
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، أبوبكر بغدادي قاضي . او هماناست فرزند مظفر نيز از او شنيده محمّد پسر يحيي

و  ماز شبن و صاحب و كثيرالتالوة نيكوكار و متديّن امامي كه حُبير است ابن به معروف

 (.هجري 739 )ت است تهجّد بوده

 .ديگر اوست از روايان نصر پسر عبدالرزاق

 ، بهاءالدينشهر حلب القضاة اند، قاضيدر بغداد از او شنيده كه ديگري از كسان

 بوده مادرش ، پدر بزرگمورّخشداد  ابن كه -فرزند شداد پسر رفع يوسف أبوالمحاسن

، عابد، زاهد، ، مشارٌإليه، رئيسو موثّق فاضل امامي كه شده د. در مورد او نيز گفتهباشمي

 734 )ت است داشته شباهت در زمانش يوسف أبي قاضي و بسيار به بوده نافذ الكلمه

 (.هجري

لدنيا را از ا أبي ابناز « النفس محاسبة» ، كتابمقري پسر سعيد قطان يوسف و باالخره

 ...است او شنيده

 

 :است شده از آنها استفاده كه مصادر و مآخذي

 .3/164 زركلي عالماأل -
 .314-4/319 النساء أعالم -
 .114-1/116 سمعاني نساباأل -
 .45-42 هصفح صابوني ابن كمالاال إكمال تكملة -
 .4/444، 437-1/435 الحنفية تراجم في الجواهر المضية -
 .523-4/524 النبالء سير أعالم -
، 124، 121، 4/114، 392، 63، 7/61، 436-5/435 ىالكبر الشافعية طبقات -
314 ،313 ،371. 
 .2/441 غبر خبر من العبر في -
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 .4/755 كتاني ثباتواأل الفهارس فهرس -
 .1/174 هجماع ابن القضاة قاضي مشيخة -
 .532-533 ... صفحة يةمنهج : دراسةجوزي ناب المنتظم...  -
 .57-52 هأشعار النساء صفح الجلساء في نزهة -
 .194-17/191 بالوفيات الوافي -
 .264-4/266 عياناأل وفيات -

* * * 

 «أسماء دختر أحمد هكاري»

 .است هكاري پسر موسك أسماء، دختر أحمد پسر أحمد فرزند حسين

 باشد.مي -خواهد آمد حالش شرح كه كسي -«يهجوير»او خواهر 

 .است او نيز محدّثه

 دنيا آمد. به هجري 615 در سال

: صدر يافتحضور مي مسلسل فرزند مزيز الخموي أحمد پسر إدريس در مجلس

 . است كرده را بيان مطلب اين بلوي

 : مكياست يافته شركت رمضان كمبار ماه فضل عساكر نيز دربارة ابن و در مجلس

 .است خبر داده مطلب از اين پسر عالن

 .را آموخت حديث علم در قاهره

 را نام هجري 661 بعد از سال أبوحامد پسر ظهيرة تواناند، مياز او شنيده كه از كساني
 برد.

 «دختر أحمد هكاري جويريه»

 .است هكاري فرزند موسي پسر موسك زند حسيندختر أحمد پسر أحمد فر جويريه

 باشد.مي «الهنا أم»او  كنية
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 دنيا آمد. به هجري 612 ، سالرمضان ماه در چهارم

 .است و نيكوكار بوده بسيار متديّن

 .است داشته زيادي راويان

 را شنيده و مسند حميدي نسائي از احاديث ، بخشيپسر صواف الحسن او از أبي

 .است

و جزء  إسماعيلي شدة استخراج ، احاديثفرزند قيم پسر عيسي از علي همچنين

 .است را شنيده سفيان

 .است را شنيده داود و ديگران أبي ابن« البعث» ، كتاباز نور ثعلبي

 .است را شنيده مسلم ، صحيحموسي از شريف

 .است كرده را دريافت بخاري راء نيز، صحيحو ستّ الوز شحنة ابناز 

داود پسر محبر و دو « عقل»، و طائي عبد و الدارمي« مسند»، پسر عمر كردي از حسن

 .است را شنيده پسر خزيمة علي« فوائد»از  ، و جزء سومحرفي« أمالي»از  مجلس

 .است الدنيا را شنيده أبي ابن «بعد الشدة الفرج»نيز،  پسر طباع از جالل

كرد، و نيز طور مستمرّ و مكرّر تكرار مي را به هايشو شنيده احاديث كه شده گفته

 .است بسيار عمر كرده

 شيوخ را در رديف و نامش نوشته را در كتابش مطالبي اشدرباره أبوجعفر پسر كويك

 .يافت وفات از جويريه قبل . او مدّتياست خود آورده

 اند.ما، از او شنيده از نزديكان ما و بسياري از شيوخ گويد: بعضيحجر مي ابن

 .يافت وفات هجري 643 صفر، سال 44 در تاريخ و باالخره

 :است شده از آنها استفاده كه مصادر و مآخذي 

 .44-4/41 حجر ابن الدرر الكامنة -

 .7/441 الذهب شذرات -
* * * 
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 «عراقي دختر عبدالرحيم جويريه»

 شافعي كردي عراقي پسر حسين عبدالرحيم الفضل أبي حافظ سالماإل او، دختر شيخ

 .است

 .است «الكرام أم» اشكنيه

 .أحمد است زرعه أبي خواهر ولي

 دنيا آمد.  به هجري 644 سال در اوايل

 .است داشته اقامت منوره در مدينة مدتي پدرش و با سفر حجّ نيز رفته او به

 .است كرده ازدواج كلوكاتي و با شهاب

 .است بوده و دوستدار حديث بسيار نيكوكار و شايسته زني كه شده گفته

را از او  بسياري اند و چيزهاياز او شنيده زيادي ... و ائمةبوده بزرگ ايمحدّثه و بلكه

و  هيثمي الحسن أبي ، حافظ، فرسيسي، أنباسيحاتم ابن، او از پدرش اند.د گرفتهيا

 ...است شنيده ديگران

 برد: افراد رانام اين تواناز آنها مي اند كهداده حديث او اجازة به زيادي محدّثين

، عزّ پسر پسر ذهبي ريرة، أبو هالعزّ، أبوالخير پسر عاليي بكر بن أحمد پسر أبي شهاب

 .جزولي ، و محمّد پسر ياسينكويك

 . يافت وفات هجري 473 ، سالمحرم ، چهارمشنبه در شب و باالخره

نماز  اشبر جنازه بسياري ، با حضور جمعيّتحاكم روز در مسجد جامع آن و فرداي

 شد. خوانده ميّت

 .قرار دهد! خويش سعوا خداوند ما و او را مورد رحمت

 :است شده از آنها استفاده كه مصادر و مآخذي

 .14/14 الضوء الالمع -

 .113 صفحة العقيان نظم -
* * * 
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 «أسعردي دختر سليمان زينب»

 .، مادر عبداهلل استاالسعردي فرزند رحمة پسر إبراهيم دختر سليمان زينب

 و داراي ياد گرفت« بوصيري»را نزد  حديث . علمستا« لهيا بيت»شهر  خطيب پدرش

 بود. حنبلي مذهب

 .است بوده ذهبي ، شيخزينب دخترش

 پسر حجاج و علي صباح ابن، أحمد پسر عبدالواحد بخاري ، شمسزبيدي ابناو از 

 .است را شنيده« صحيح احاديث»، سلفي

 اند.داده حديث او اجازة به بسياري محدّثين

 بمصر من كان  ذكر من»: عنوان ، تحت، در بابي«المحاضرة حسن» در كتاب سيوطي امام
ثين  . است ياد كرده از ايشان «بلعوِّ االسناد و المنفردين الحفظ يبلغوا درجة لم الذين المحدِّ

عمر  سال 41از  و بيش يافت وفات هجري 615 سال القعدة ذي در ماه و باالخره

 كرد...

 

 :است شده از آنها استفاده كه مصادر و مآخذي

 14/27 تبصير المنتبه -

 .2/1269 ذهبي الحفاظ تذكرة -

 .1/346 المحاضرة حسن -

 .4/414 الدرر الكامنة -

 .7/14 الذهب شذرات -

 .2/421 الجنان مرآة -
* * * 
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 «عراقي دختر عبدالرحيم زينب»

فرزند  پسر حسين عبدالرحيم الدين العصر زين حافظ اإلسالم او، دختر شيخ

 ...، مادر محمّد استعبدالرحمن

 دنيا آمد.  به هجري 691 ، سالالحجه ذي دوازدهم شب هاينيمه

 بكر مراغيأبي زين ، و، هيثمي: پدرشهمچون يگرانو د فرسيسي او در مجالس

 .است ور يافتهحض

 باشد.از مسند أحمد مي ، بخشيشنيده و هيثمي از پدرش كه آنچه

 :اند، از جملهداده حديث او اجازة به از محدّثين ، بسياريهجري 695 در سال

، أحمد پسر بكر فرزند أحمد پسر عزّ، أبوالخير پسر عالئي أحمد پسر أبي شهاب

، پسر ذهبي ، أبوهريرةمزي أبوبكر پسر محمّد فرزند عبدالرحمن ،محمّد فرزند راشد قطان

 .إسكندري پسر موسي و تاج

: نامهاي به فرزند نجيب سه ازدواجش كرد، و ثمرة ازدواج پسر يعقوب او با شهاب

 باشند.عبدالقادر مي ، و سپسمحمّد، عبدالرحيم

 .است شده نيز مشرّف سفر حج به وي

 .است را بازگو كرده زيادي و احاديث را فرا گرفته حديث علم زيادي زد محدّثينن

 اند.از او ياد گرفته فراواني اند و چيزهاياز او شنيده زيادي علماء و فضالي

 .است بوده و نسب بسيار خيّر و نيكوكار، و با اصل كه شده گفته

 كه ، بعد از اينهجري 475 سال االول ربيع دوازدهم، يكشنبه در تاريخ و باالخره

 كند! . خداوند ما و او را رحمتيافت نابينا و ناشنوا گرديد، وفات

 :است شده از آنها استفاده كه مصادر و مآخذي

 .14/24 الضوء الالمع -

 .112 صفحة العقيان نظم -
* * * 
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 «هكاري دختر إبراهيم فاطمه»

 ابن «الدرر الكامنة»جز  ، بهمصدري در هيچ حالش گرانقدر، اخبار و شرح محدّثة اين

 . است نيامده حجر عسقالني

 :است را ذكر كرده مطالب و تنها همين

 .است كُردي  پسر داود فرزند نصر هكاري دختر إبراهيم فاطمه

 دنيا آمد. به هجري 743 در سال

 .است را فرا گرفته حديث و نزد او علم بوده المشايخو در محضر فخر 

 .است از او شنيده«  عراقي»ما  شيخ

 .يافت وفات هجري 654 سال و در رمضان

 شد.  داده حديث اجازة حنبلي فاطمة : بهكه آمده« الدرر»ديگر  و در نسخة
 .است داده حديث اجازة هم بزرگي علماي و به ... بوده بزرگ اياو محدثه جهت همين ... به

 «دختر أحمد أيوبي فاطمه»

 محدّثه و زني است أيوبي الدين صالح أحمد پسر سلطان حسن دختر ملك فاطمه

 .است

 دنيا آمد. به هجري 596 در سال

 پسر علي يدختر عل عمر پسر محمّد فرزند طبرزد، و نعمة حفص ، أبيو از حنبل

 .است شنيده و ديگران طراح

عمر  أبي از حديث بود، جزئي واقع دمشق عادلية در كنار مدرسة كه او در منزلش

 .است طبرزد شنيده ابنالجزاز را از  فرزند حيَّويه محمّد پسر عباس

 از صيام ازدهمو ي ، جزء نهم، دارقطنيحرفي ، حديثنيز، جزء أنصاري« كندي»و از 

 .است شنيده مروزي
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. است را شنيده كتاني حفص أبي نيز، حديث طراح پسر علي دختر علي و از نعمة

آنها محمّد پسر محمود پسر منصور  معروفترين اند كهاز او شنيده زيادي محدّثين همچنين

 برد. نام توانرا مي حنبلي

 .يافت وفات ريهج 764 در سال و باالخره

« أيوب بن يوسف أحمد بن بنت فاطمة فضائل» نام به كتابي و مناقبش در فضايل

 باشد. مي هم نويس دست آمده «النساء أعالم»در  كه گونه و همان است شده نوشته
* * * 

 «دختر محمّد أيوبي قطلومك»

 فرزند ملك بكر پسر يعقوب فرزند أبي يممحمّد پسر إبراه دختر ناصر الدين ايشان

 و خواهر شمس دمشقي أيوبي فرزند مروان پسر شاذي بكر پسر أيوب أبي سيف عادل

 .محمّد است

 دنيا آمد. به هجري 622 در سال

 .است او نيز محدّثه

السير  سر أبيپ و عبدالرحيم ماكسيني الخبّاز، عبدالغالب ابندختر  و در محضر نفيسه

 .است و از آنها شنيده بوده

 .است را بازگو كرده زيادي اند و احاديثداده حديث او اجازة به بسياري محدّثين

از او  هجري 415 و أُبيّ در سال موسي ابن نيز، همچون زيادي علماء و فضالي

 اند.شنيده

 ما اجازة : او بهو گفته خود آورده« معجم» را در ما نامش گويد: شيخمي سخاوي إمام

 .است داده حديث

 .يافت وفات در دمشق سرانجام

 ننمود.  : بسيار عمر كرد و هرگز ازدواجكه شده گفته
* * * 



 زنان کرد در تاریخ اسالمی   52 

 

 «هكاري محمّد دختر يوسف أم»

 .است او نيز محدّثه

از  جزء دوم ر، و همچنينعبداهلل محمّد پسر عم أبي« موافقات»از  و جزء اوّل

 در سال ، و ايناست كرده طاهر استخراج أبي كه را شنيده عبداللطيف نجيب« موافقات»

 . است بوده هجري 612
* * * 



 

 

 «مصادر و مآخذ»

 1217 ،للماليين دارالعلم: بيروت -هفتم چاپ -.الزركلي خير الدين ،عالماأل -1

 .هجري

: بيروت چاپ .. عمر رضا كحالةاإلسالمو  العرب عالمي النساء في أعالم -4

 .، د.تلهالرسا مؤسسه

. اليماني المعلمي يحيي بن از عبدالرحمن و تعليق تحقيق ؛السمعاني ،نساباأل -3

 .هجري 1211، دمج : محمّد أمين. بيروتدوم چاپ

 ،المعارف مكتبة: بيروت -.هفتم چاپ .شقيكثير الدم ابن. والنهاية البداية -2

 .هجري 1214

النجار؛  محمّد علي تحقيق؛ حجر العسقالني ابن. بتحرير المشتبه تبصير المنتبه -5

 .د.ت ،العلمية دارالكتب: بيروت چاپ -.محمد البجاوي علي بازنگري

 .العلمية دارالكتب: بيروت چاپ -.ذهبي الدين . شمسالحفاظ تذكرة -7

 (. أبوشامةالروضتين علي )= الذيل و السابع السادس القرنين رجال تراجم -6

 ،دارالجيل: بيروت -.دوم چاپ. الكوثري الحسن محّمد زاهد بن ؛ تصحيحالمقدسي

 .هجري 1392

أبو حامد  الدين ل. جمالقابسماء واألواأل نساباأل في كمالاال إكمال تكملة -4

و  العلوم مكتبة: منوره مدينة چاپ ؛الكتب عالم: بيروت چاپ .الصابوني محّمد بن

 .هجري 1217 ،الحكم

 ؛ تحقيقمحّمد القرشي . عبدالقادر بنالحنفية طبقات في الجواهر المضية -9

 .هجري 1214-1394، : دارالعلومرياض چاپ -محّمد الحلو. عبدالفتاح
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 تحقيق ؛السيوطي الدين . جاللمصر و القاهرة تاريخ في المحاضرة حسن -11

 .هجري 1346 ،العربية دار إحياء الكتب: قاهره چاپ -.إبراهيم محمّد أبوالفضل

 1213 ،النوري مكتبة: دمشق -.سوم چاپ .. محّمد كرد عليالشام خطط -11

 .هجري

جعفر  تحقيق ؛محّمد النعيمي . عبدالقادر بنالمدارس تاريخ في الدارس -14

 .هجري 1211 الجديد، دارالكتاب: بيروت . چاپالحسيني

 و تقديم تحقيق ؛حجر العسقالني ابن. الثامنة المائة أعيان في الدرر الكامنة -13

 .هجري 1346-45 ،الحديثة دارالكتب: قاهره . چاپمحمّد سيّد جادالحق

 -.و ديگران االرناؤوط شعيب تحقيق ؛الذهبي الدين النبالء. شمس سير أعالم -12

 .الرسالة مؤسسة: بيروت چاپ

 مكتبة: قاهره چاپ -.العماد الحنبلي ابن. ذهب أخبار من في الذهب شذرات -15

 .هجري 1351 ،المقدسي

 عبدالرحمن محّمد بن الدين . شمسالتاسع قرنال هلأل الضوء الالمع -17

 .هجري 1352 ،المقدسي مكتبة: قاهره چاپ -.السخاوي

، محمود محّمد الطناحي ؛ تحقيقالسبكي الدين . تاجالكبري الشافعية طبقات -16

 .هجري 1397-43، : د.نقاهره چاپ -محّمد الحلو. عبدالفتاح

 -المنجد. الدين صالح ؛ تحقيقالذهبي الدين غبر. شمس من خبر العبر في -14

 (.01؛ العربي )التراث هجري 1212 ،األعالم : وزارةكويت -.دوم چاپ

 بن . عبدالحيالمشيخاتو المعاجم معجمو االثباتو الفهارس فهرس -19

 .د.ت ،اإلسالمي ارالغربد: بيروت چاپ -.عباس إحسان تحقيق ؛عبدالكبير اللكنوي

 الحادي القرن من ول األ الطبقة أعيان تراجم الثمر من قطفالسمر و لطف -41

 وزارة: دمشق . چاپمحمود الشيخ تحقيق ؛محّمد الغزي محّمد بن الدين عشر. نجم

 (.56 ؛العربي راثت)إحياء ال هجري 1214-11 ،الثقافة
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 -. اليافعيالزمان حوادث ما يعتبر من معرفة في اليقظان و عبرة الجنان مرآة -41
 .هجري 1334-36 ،النظامية المعارف دائرة مطبعةحيدرآباد:  چاپ
 بررسي ؛محّمد البرزالي بن القاسم الدين . علمجماعة ابن القضاة قاضي مشيخة -44

 .1214 ،اإلسالمي دارالغرب: بيروت چاپ -ادر.عبدالق عبداهلل بن بن موفق و تحقيق
؛ زير نظر محمّد عبدالقادر بدران .الخيال مسامرةو طاللاأل منادمة -43

 .د.ت ،اإلسالمي المكتب: دمشق چاپ -.زهيرالشاويش
 چاپ -.الحيكم علي عيسي حسن و تحقيق بررسي ؛جوزي ابن. المنتظم...  -42
 .هجري 1215 ،الكتب ر عالمدا: بيروت
: قاهره چاپ -.بردي تغري ابن .مصر و القاهرة ملوك في الزاهرة النجوم -45

 .هجري 1355 ،المصرية دارالكتب
و  و تحقيق بررسي ؛السيوطي الدين أشعار النساء. جالل الجلساء في نزهة -47
 .هجري 1217 ،القرآن كتبةم: قاهره چاپ -عاشور. عبداللطيف تعليق

 -.حتي تحرير فليپ ؛السيوطي الدين . جاللاالعيان أعيان في العقيان نظم -46

 .، د.تالعلمية المكتبة: بيروت چاپ

، ويسادن چاپ -.زير نظر ودادالقاضي ؛ديفالص يبكأ بن . خليلبالوفيات الوافي -44

 .هجري 1214، : فرانزشتاينرتآلمان

 إحسان ؛ تحقيقخلكان محمّد بن أحمد بن .أنباء أبناء الزمانو عياناأل وفيات -49

 .فه: دارالثقابيروت چاپ -.عباس

 

 پايان


